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Batthyány-utcza 5. sz.

Jövendelések. De Tisza István gróf ezzel
Mi mindent jövendöltek a nem *’e- Tovább ment. Ö 

győzedelmesek, azt fölöslegesfelségének kijelentette, hogy a 
ismételni. Olvasta minden újság- i bonyodalomból leendő kibonta- 
olvasó ember. Azokkal a jővén- í ^ozás feladatának teljesítésére 
delésekkel, melyek a mai bon\o- foürassy Gyula grófot tartja 
dalmas helyzetből való kibonta-!hivatottnak és öt is ajánlotta 
kozásra vonatkoztak, mindenki 'kódjának.
meg lehet elégedve. Ezen jö
vendölésekből az ellenzékieknek 
csak úgy mint a kormánypár-

Andrássy és Tisza grófok a ő felsé«énél és *«>»«»»«« a kor
, . , ,  , ,  i inány írásbeli lemondását. A sajté
k irá ly n á l.

S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l .
Budapest, 1905. február 3.

nány írásbeli lemondását. A sajtó 
több ízben kritika tárgyává tette 
Tisza István grófnak a válság fo
lyamán való intervencióját. E táma-

Tisza István gróf ezzel meg- óráig tartott.

Bécsből jelentik, hogy ő felsége a dásokkal szemben rámutatunk arra, 
király Andrássy Gyula grófot egy hogy Tisza gróf mint lemondó mi
órakor fogadta. Kihallgatása másfél1 niszterelnök meg van bízva az ügyek

ideiglenes vezetésével, tehát inter-
mutatta, bogy ö az ellenfelét Andrássy Gyula kifejtette nézeteit! venciója alkotmányos és parlamen- 
nagyrabecsüli és ellene csak a helyzetről és őfelsége ennek az táris nézőpontból nem kifogásolható.

Khuen-Héderváry gróf tegnapi ki
hallgatására vonatkozólag legilleté
kesebb értesülések alapján jelent
hetjük, hogy azon kizárólag az ő

tiaknak egyetlen óhaját olvas-íazért 1<üzf  ,nert saJat felíögá-1 alapján bízta meg, hogy az egyes 
hatiák ki a komoly emberek, és meHgyözödését tartja a pártokkal és ezeknek vezetőivel lép- 
— a nem komolyakkal, azokkal 9iazara nezve üdvösnek Amint jen érintkezésbe.
akiknek tudománya, lelki és io n b an  meggyőződött arról, 
értelmi érettsége a káromkodás- f 10£Y a nemzet általános leí
rtál tovább nem ér nem tö röd -9°^sa és meggyőződése az ö
hetünk -  és amit kiolvashattak ! ^fogásától és meggyőződésétől
az nem más, mint a magyar neinesen félrelépett, kisér-
haza üdvének, haladásának biz- le e( se,n téve a nemzet itéle- 
tositása. szemben állásfoglalásának

Voltak azonban más jővén- va^ ' eljárásának mentegetésére 
delések is, melyeket rosszhisze- és “tódjául azt a férfiut aján-

Andrássy Gyula a megbízatásnak 
eleget tesz és a tárgyalások ered- felsége személye körüli minisztérium

íuüeknek kell jellemeznünk 
azért, mert telve vannak meg- 
gyannsitásokkal. és mert ezen 
rut meggyanusitásokat olyan 
férfiaknak az ajkaira adták, mint 
Andrássy, Wlassics, Széli Kál
mán, Y\ ekerle. Még akkor sem

lotta, akivel szemben a harezot 
az utolsó pillanatig folytatta.

menyéről néhány nap múlva fog 
jelentést (enni őfelségének.

Formális megbízatást a kormány 
alakításra még nem kapott. Lehet
séges, hogy ö felsége még más poli
tikai személyiségeket is meg fog hall
gatni. Eddig azonban intézkedés nem 
történt sem ezen kihallgatásokra, sem

hatáskörébe tartozó ügyek tétettek 
szóvá, melyeket a válság folyamán 
is el kell intézni.

Náhány lap ’Pejacsevics gróf hor- 
vát bán kihallgatását is összefüg
gésbe hozta a magyar válsággal. Úgy 
értesülünk, hogy Pejacsevics gróf 
két kihallgatásán csakis a horvát

pedig ö felségének budapesti u ta -1 államhivatalnokok lizetésreudezésére 
vonatkozó törvényjavaslat ügyébenEs l iszántlk ez az állásiog- , zására vonatkozólag. 

ialása, tekintve .Andrássy Gyufái Andrássy Gyula gróf a kihallgatás 1 informálta Ö felségét, 
egyéniségének nagyságát, re- j után meglátogatta Tisza István gró-
ményt kell most már aziránt, főt, majd pedig Golnehovszky Agé- 

nor gróf külügyminisztert. Tisza éshogy a kibontakozás minden
pirultak a jövendelök, mikor nagyobb felfordulás nélkül meg, Andrássy gróf még a délután folya- 
ezek a nagy férfiak kijelentették 9°8 történni. Andrássy, úgy mán visszautaztak Budapestre, 
hogy a nekik tulajdonított pofi-hisszük, I isza István grófban T isz a  a k ir á ly n á l,
tikai kijelentések hazugságok. es pártjában nem ellenfélre,

Ezek a jövendelések különö
s e n  Tisza és a szabadelvüpárt 
ellen szórták a rágalmat. Es ha 
a rágalmak indító okát keres-
sük csak undorítóbb színben nagy emberekhez egyedül méltó, 
tűnnek fel; mert az indító ok Sajnos, hogy t: lelki nagy-á

Ugyan csak Bécsből jelentik fél- 
haneni támogatóra log találni, hivatalosan: Gróf Tisza István mi 
És Andrássy számíthat is erre, niszterelnököt, aki ma reggel Bécsbe 
mert a harezban nemes ellen- érkezett, a király délelőtt tíz órakor
fele volt 'Tiszának, mint az a

A politikai helyzet.

nem is anyira a szabadelv üpárt 
és Tisza egyéniségének kisebbí
tése, mint inkább saját hatalmi 
vágyaiknak elötérbetolása volt. 
Szerencsére az ilyen rágalmazó 
jövendelésekröl hamarosan le- 
rántódik a lepel. Ez történt 
ezekkel a jövendelésekkel is 
akkor, mikor Tisza Isiván gr< lot 
ö felsége kihallgatáson fogadta.

got, e nemességet nem tudják 
tőle megtanulni Tisza István 
gróf többi ellenfelei, jobban
mondva ellenségei. Es ebből a 
körülményből bátran tovább

fél óráig tartó magánkihallgatáson 
fogadta. Tisza átnyújtotta a kabinet 
valamennyi tagja részéről aláirt le
mondó kérvényt. A király döntése 
valószínűleg csak közvetlenül a je
lenlegi kabinetválság megoldása — 
előtt fog nyilvánosságra kerülni.

(S ajá t tudósi tónk tói).
Budapest, febr. 3.

A helyzet még ott sem dől ei, 
hogy Andrássy Gyula grófot vagy 
magyar államférfiaink közül bárkit, 
a kabinet alakítással bízza meg a 
felség. De eldől ott, hogy ez a meg
bízás milyen alapon vállaltatott. A 
bécsi lapok mind azt hirdetik, hogy 
Magyarországon a politikának kur
zusa nem változik. Mit jelent ez '■ 
Jelenti nemcsak a 67-es alap integer 
fen tartásit, de jelenti azt is, hogy 
annak a férfinek, aki megbízatást 
kap a kormány megalakítására, ga
ranciát kell vállalnia, hogy mindenek-

Andrássy Gyula grófot bízza 
meg a kabinet megalakításai,

Tisza István beismerte ö f e l - l ^  nemsokára elérkezik majd 
sége előtt, hogy politikai kül- az az ülöpont, amikot I isza 
detése a választások után, i^v án  ellenei Andiássy Gvulá- 
legalább is egyelőre megszűnt. 111 ak Ü3gelke>eiedetlebb ellenségei 
Nagy jelleme és igaz hazasze- lesznek. Ellenségei lesznek azok,

Gróf Andrássy Gyulát délután egy 
tűzhetjük a mar elhangzott jő-| órakor fogadja a király kihallgatá- 
vendeléseket és elmondhatjuk, i son A két államférfiu a délután fo-, előtt érvényben tartja azokat a kö- 
hogy azon esetre, ha őfelsége íyamán Budapestre visszatérni szán-! vetéléseket, a melyek a külfölddel való 

dékozik. szerződés dolgában, nevezetesen Né- 
i '.róf Khuen Héderváry Károly, a í metországgal történtek másrészt 

király személye körüli miniszter a pedig az Ausztriával való kiegyezést 
távozó kabinet bucsukihallgatásáig a ! teljesen tető alá hozza, még pedig 
király rendelkezésére Bécsben — simán. Ennyit kivannak a magyar

retetre valló kijelentés, mely 
ment az egyéni érdeknek leg
kisebb látszatálól is.

akik ma még magasztaljak.

marad.
* **

A Magyar Távirati Iroda jelenti 
Bécsből: Tisza István gróf ma dél
előtt 10 órakor kihallgatáson volt

miniszterelnöktől fent. De most a 
lenttel is kell számolni, kell, még 
pedig éppen a 67 es alap védelmé
ben, dacára annak, hogy a 67-es 
pártok túlsúlyban vannak a parla-

F ő n y e re m é n y  egy 5 5  l i te r e s  h o rd ó  b o r !
Spitzer jgnác: Vcndéglöj^bcu Vasárnap  

este, szinhái előadás után tombola estély ft tírgyáH B ra u n  J ilts  HOaKalában U lba liH . 
ftz ustíly «n jó <igáayz«n«Kar fog Bözromiilsütui.
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mentben. Túlsúlyban, de nem egyet
értésben és éppenJez a baj. Abban 
a pilanatban, amikor a 67-es pártok 
kimondják az egymást támogatást, 
alapjuk dolgában veszedelem többé 
nincs. És őzt megcselekedhetik, de 
azt is csak akkor, ha odafent tekin
tettel a rendkívüli helyzetre, enged
nek a rideg álláspontból. Sok min
dennek kell még bekövetkeznie, inig 
a helyzet csak annyira is tisztázó 
dik, hogy a királyi megbízott és a 
pártok között a tárgyalási alap meg
teremtődik.

I Kertész Nándor. |

Ismét nagy halottja volt Szabad
kának. Kertész Nándor, huszonöt
éven át volt adóügyi tanácsos 
csütörtökre virradó éjjel meghalt.

A megboldogult puritán lelkű em
berre, mint példaképre szoktak hi
vatkozni városunkban, aki igazság- 
szeretetével magának az egész város 
bizalmát, szeretetét és tiszteletét ki
érdemelte. Munkásságának és érde
meinek jutalmát a legfelsőbs helyről 
is elnyerte, amennyiben ő-felsége a 
Ferenc József rend lovagkeresztjével
tüntette ki.

Kertész Nándor mint 48-as hon
véd a harcmezőn is szolgálta a ma 
gyár hazát. Mikor mint tanácsos 
nyugdíjba vonult, a Kereskedelmi és 
iparbank elnökigazgatójává válasz
totta. Ezen tisztséget is sok éven át 
viselte. Halálát gyászlobogó hirdette 
a városházáról és több pénzintézetről.

A gyászmisét ma délelőtt mu
tatták be lelkiüdveért. Megjelentek a 
gyászistentiszteleten: Biró Károly dr. 
polgármester, Dulich Jenő főjegyző, 
Szalay Mátyás főkapitány, Bólits Jó
zsef dr., Lyubibratics Kelemen ta
nácsnok, a pénzintézetek képviselői 
és még számosán.

Temetése ma délután volt, melyen 
a föntieken kívül megjelentek Be- 
zerédy István főispán és városunk 
társadalmának előkelősége, a meg
boldogultnak nagyszámú tisztelői és 
jó barátai.

A család a következő gyászjelen
tést adta ki:

Özv. Kertész Nándorné szül. Csi- 
csaher Rozália fájdalomtól megtört 
szívvel jelenti, hogy forrón szeretett 
férje Kertész Nándor Szabadka sz. 
kir. város nyug. tanácsnoka, 1848 — 
49-iki honvédfőhadnagy és a Ferencz- 
Józsefrend lovagkeresztese munkás 
életének 76-ik és boldog házasságuk 
45-ik évében a haldoklók szentsé
gének ájtatos felvétele után a folyó 
hó 1-ső napján éjfel 11 órakor
jobblétre szenderült.

A drága halott emlékét áldva 
gyászolják még veje: dr. Vass An
tal, vőtársa: Simony József, továbbá 
rokonai, barátai és tisztviselőtársai.

Hült tetemeit a római katholikus 
vallás szertartása szerint f. hó 3-án 
délután 3 és fél órakor az ugyneve-

: zett bajai temetőben levő mausoleum 
sírboltjában helyezzük örök nyuga
lomra; az engesztelő szent mise ál
dozat pedig lelke üdvéért ugyan e nap 
délelőttjén 10*/« órakor a helybeli 
szent Teréz templomban mutattatik 
be a Mindenek Alkotjának.

Szabadka, 1905. február hó 2-án. 
Az örök világosság fényeskedjék

neki !

Forradalom Oroszországba.
B e r l in ,  febr. 3.

(S. t.) A cár ellen elkövetett újabb 
merényletről Pétervárról zavaros tu
dósítások érkeznek. Az egyik tudó
sítás szerint a cár kocsiját érte a 
bomba, megölte a lovakat, kocsist, 
inast és a kisérő kozákok közül 
hármat, a másik tudósítás szerint a 
cár ki sem mozdult és ki nem ko- 
csikázott sehová, hanem a minapi 
merényletet ismételték meg. A cár 
dolgozószobájában robbant fel egy 
bomba. A bomba iszonyú pusztítást 
vitt véghez a szobában és épület
ben de emberéletben nem tett kárt. 

í L em b erg , feb. 3.
Itteni lapoknak jelentik Pétervár- 

ról, hogy a cár eg enes parancsára 
ma szabadon bocsájtották Gorkijt. Ee 
a cárné kívánságára történt, aki a 
darmstadti udvarból kapott levelekből 
értesült arról, hogy milyen nagy a 
felháborodás egész Európában Gorkij 
letartóztatása miatt.

P é te r v á r , febr. 3.
Manubint, az igazságügy miniszter 

volt segédét kinevezték igaszságügy- 
rniníszterré.

V arsó, febr. 3.
Tegnap kezdték megállapítani a 

temetőben a zavargások közben — 
megöltek személyszonosságát. A Var
só környékén lévő falvakban meg
kezdődött a sztrájk.

M ittau, febr. 3-
A legtöbb gyárban ismét megkezd

ték a munkát, a sztrájknak azonban 
még nincsen vége.

Varsó, február 3.
A zavargások közben igen sok 

embert öltek meg. Állítólag hatszá
zat. Körülbelül ezer ember sebesült 
meg. Az elesettek temetése katonai 
fedezettel történt. Olyanok is sokan 
megsebesültek, akik nem vettek részt 
a mozgalomban. A szoczialisták egy 
része azt hiszi, hogy a boltokat olyan 
emberek fosztották ki, akiket a 
rendőrség bérelt fel e czélból. A 
munkások egy kiáltványukban figyel
meztették elvtársaikat, hogy óvakod
janak attól, hogy a zavargásból a 
kormány hasznot húzzon és a piros 
zászlót meggyalázzák. A fosztogatá
sok legnagyobb részben orosz és 
orosz zsidó boltokban történnek.

Az arany értéke válság elútt.
A hatalmas, a csodás tenger vál

sággal fenyegeti az arany értékéi ha
teljesen igaz az, amit egy londor 
távirat hoz hírül. E táviratot ig 
közlik:

Londonból jelentik, hogy Sne 
mérnök szenzációs találmánya, a 
aranynak a tengervízből való kive 
natolása képezi most a közbeszé 
tárgyát. Snell egész életét ennek 
problémának megoldására fordított

és elérte azt, bogy egy tonna vízből 
egy gramm aranyat tud előállítani 
és az eljárás költsége nem rúg többre 
a nyert arany értékének egy tized 
részénél. Az erre a célra alakult 
társaság részvényeinek ára egyszerre 
nagyon felszökkent. Ha a nagybani 
előállítás sikerülni fog, akkor az 
arany áresése óriási változást fog 
előidézni az egész világon.

Hogy ezen utolsó mondat jelen
tőségét megértsük, elmondjuk a tu
dósok kutatásainak megcáfolhatatlan 
eredményét a tenger vizének arany
tartalmát illetőleg.

Mert nem csak sőt, hanem ara
nyat is tartalmaz a tenger. És itt 
alapul nem is azt az eredményt 
vesszük melyet Snell angol tudós 
tudott produkálni, aki a fennebbi 
távirat szerint egy tonna tengervíz
ből egy gramm aranyat nyert, hanem 
egy német tudósét, aki szerint egy 
tonna (tengervízben csak ötezered 
gramm arany van.

Eszerint az arany mennyisége, 
amit a világtengerek magukban fog
lalnak 10,250 millió tonnát tesz ki. 
Már pedig a föld gyomrából négy
századon át kiaknázott aranynak a 
mennyisége nem tesz ki többet mint 
5300 tonnát.

Ha tehát igaz Snell kísérletének 
sikere, az arany értéke semmivé 
válik, ha csak a tengervizéből való 
aranygyártást milliók vérének az árán 
meg nem akadályozzák.

Érdekes lesz talán, ha itt meg
említjük, hogy a tenger vize, ismét 
egy német tudós számítása szerint 
három millió köbmérföldnyi kony
hasót tartalmaz. Ha ez szilárd álla
potban volna, akkora talapja akkora 
lenne mint Észak-Amerika, magas
sága pedig meghaladná a harmadfél 
kilómétert.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és múzeum. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 8-tnl 6 ‘ig 
Vasárnap délelőtt 9 töl 12-ig.

F eb ru ár 3. A szabad líceum felolvasó 
estélye Ó4 társas-vacsorája a Nemzeti kaszinó 
helyiségében.

Február, á. A m. á. v. akisztikör bálja 
Pest szálloda öszes termeiben

Február 5. A szabőmunkások szabadkai i 
szakegyesöletének mulatsága a Pest szál
loda termeiben.

F e b ru á r  12. A m. á. v. műhely! a lkal
mazottak táncvigalma a Pest sza’loda összes 
ternviben.

Február 12. A szabadkai famunká^ok 
szakt gyietének táncmulatsága a Szarva 
vendéül>ben.

F e b ru á r lő. A szabadkai pincén' kar bálja 
a Nemzeti kaszinó éttermében.

F eb ru ár 25. M. á. v. szolgaszemé'yzet 
tánczmulatsága a Spitzer Ignácz-féle ven
déglőben.

—  N y u g a lo m b a  v o n u ló  b író .
Középpiry Piry Sándor h. vizsgáló
bíró megrongált egészsége miatt nyu
galomba vonult. Állására a legköze
lebbi napokban a hivatalos pályázat 
ki lesz irva.

— V árosu nk  és a v idék . Ma
' ismét két útbaigazítást kérő átirat

érkezett városunk tanácsához. Az 
egyikben Pozsony város az első se
gélynyújtásra vonatkozólag, a másik
ban pedig Szatmárvármegye építke
zési és tüzrendészeti szabályrendele
tet kérnek tőlünk.

— N é v m a g y a r o s ítá so k . Hutka 
János Jenő rn. á. v. dijnok szabadkai 
lakos „Zsedényi“-re, Koch Fülöp 
szabadkai illetőségű budapesti lakos 
»Kelemen*-re, Sckön Sándor ujvi- 
déki illetőségű budapesti lakos pedig 
»Surányi«-ra változtatták családi ne
veiket.

—  G y ilk o ssá g  Ö n véd elem b ől
Porkoláb Miklós bajai erdőőr őrjá
ratában azt látta hétfőn délután, 
hogy egy ember három gyerekkel 
fát lop az erdőben. Amidőn ezt 
meglátta, közelebb ment és szólt a 
fatolvajoknak, hogy hagyják abba a 
faszedést és rögtön távozzanak az 
erdőből. A megszólítottak a helyett, 
hogy a felszólításnak eleget tettek 
volna, rátámadtak Porkolábra és 
elkezdték szurkálni. Súlyosan meg
sebesítették fején, kezén és lábán. 
Mikor másodszor készültek táma
dásra, felemelte a több sebből vérző 
Porkoláb az élesre töltött fegyverét 
és figyelmeztette támadóit, hogy ha 
még egyszer bántják, lőnni fog. Eb
ben a pillanatban eldördült a fegy
ver és Pólyák Antal holtan terüli 
el a földön. A bajai járásbíróság 
megindította a vizsgálatot.

— K á ro su lt sz ín é sz n ő . Érzékeny 
veszteség érte Kaposi Juliska szí
nésznőt, aki jelenleg nővérénél, U - 
vári Miklósnénál látogatóban van 
Szabadkán. Tegnap ugyanis az ut
cán elvesztette kék bőrből készült 
aranyozott láncon függő ridiküljét, 
a melyben több tulajdonosának kü
lönös értéket képviselő tárgyak 
voltak. A becsületes megtalálót kéri, 
hogy a különben, nem nagyértékü 
ridikült a rendőrség utján juttassa 
kezeihez.

—  R ab ló tá m a d á s. Budanov Fe
renc birkaszurót tegnap este 10 óra 
tájban a Juranics utcában három 
ismeretlen suhanc megtámadta és a 
földre teperve erőszakkal elvették 
tőle 2000 koronát tartalmazó pénz
tárcáját, azután pedig elmenekültek. 
A rendőrség a rögtön megindított 
nyomozás folytán ma már a tette
sek nyomában van.

—  R u h a lo p á s. Rádics Jószó hely
beli lakos panaszt tett a rendőrség
nél, hogy ismeretlen tettes behatolt 
a lakására és onnan mintegy 120 
korona értékű ruha- és fehérnemű
ket vitt magával.

—  Az O tth on  to in b o ia e s té ly c
A leglátogatottabb és legkedveltebb 
tombolaestélyek, amelyek szombaton 
esténkint az ütthon-kávéház helyisé
gébe vonzottak nagyszámú közönsé
get, több héten át szüneteltek, mert 
a szórakozó hely figyelmes tulajdo
nosa nem akarta kitenni a toinbola- 
estélyeket látogató közönséget a 
kortesvilágban elkerülhetetlen inci
densek kellemetlenségeinek. — Most 
azonban a rend és békesség helyre 
állása után ismét alkalmunk nyílik 
a lombolaestélyek Kedvelőinek ked- 
vencz szórakozásukra. Holnap, szom
baton este ugyanis az Otthonban 
megkezdődnek a tombolaestélyek és 
ezúttal is igen szép és értékes dísz
tárgyak nyerhetők. Az estélyen Hasy 
Kálmán kitűnő zenekara működik 
közre.

Igen linóin minőségű egyptoini hüvelyek 
C leo p a trc  100 drb — kor. 24 fill.

„ 1000 „ 2 „ -  „
„ p ara fás 1000 „ 2 „ 80  „

o o o o o o o o kaphatók :

ERDÉLYI D. ÉS T  r s a
in. ki-, különlegességi és dohauyuagyárudában

Kossutli-u. SZABADKÁN Kossuth-u.
o N a g y o b b  v é te ln é l  k e d v ezu ién y . o

D íva 100 drb — kor. 30 fill.
n 1000 „ 2
„ parafán 1000 „ 2 „ s o  „

P rím a , Igen Unom 100 „ 3 » 32 „
1000 „ — 5) »
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A háború.
O d fu , feb. 3.

Két gőzös SU) menekülttel ma 
reggel ideérkezett.

L on d on , feb. 3.
A londoni japán követség azt a 

hivatalos értesülést kapta Tokióból, 
hogy az utóbbi napok harcaiban, 
hétezer japán esett el, ellenben orosz 
részről egyes ezredek teljesen el 
pusztultak, némely ezredekből pe
dig csak 10-30  ember maradt meg 
ami azt bizonyítja, hogy az oroszok 
vesztesége szerfölött nagy volt.

— H Iáira gázolták a vallatásnál. —
— Saját tudósítónktól. —

Szomorú szenzáció hírét közli ve
lünk bajai tudósítónk: A bajai csen
dőrök egy kisebb bűnügyben veze
tett nyomozásból kifolyólag túlhajtott 
erélyességükben vallatás közben egy 
életerős javakorabeli embert, hogy 
vallomásra bírhassák, lábbal tapos
tak és rugdostak, úgy, hogy ez a 
kínvallatás következtében kiszenve
dett.

Az eset részletei a következők:
A bajai csendőrség egy kisebb 

bűnügyben a tettesek kézrekeritése 
végett több napon nyomozó eljárást 
folytatott.

Keddre a bajai csendőrlaktanyába 
idézték be az egyik gyanúsítottat 
Vörös János 40 éves baja-szent ist- 
váni iparosi, aki azonban állhata
tosan tagadta a bűnügyben való 
részességét.

A túlbuzgó csendőrök azonban 
nem hagyták annyiban a dolgot, ha
nem. hogy vallomásra bírják, való
ságos kínzásba fogtak. Ütni, rug
dosni kezdték, majd mikor az sem 
használt, leverték a lábáról és sú
lyos, szeges csizmáikkal szerencsétlen 
áldozatukat összevissza taposták, 
úgy hogy a csizmatalpak szegei a 
beleket is teljesen átlynggalták.

A félholtra kínzóit embert azután 
lakására szállították, ahol a szeren
csétlennek még volt annyi ereje, 
hogy feleségének a brutális cseleke
detet elmondhatta.

Lakásáról a kórházba szállították, 
ahol tegnap kínos haláltusa után ki- 
szenvedetl."

A feljelentés folytán tegnap meg 
ejtették a törvényszéki boncolást, 
mely alkalommal kétséget kizárólag 
meg lett állapítva, hogy a szerencsét
len embert csakugyan halálra gázol
ták, minek folytán a tettesek kidé 
ritése végett a szigorú vizsgá atot 
megindították.

kikötött udvarló. I
Érdekes eset, történt Kaposvárott 

a mely szinte páratlan a maga ne
mében.

íme az eset: |
K. J. módos polgár szemet vetett j 

N. J. asszonyra, a ki azonban sze
relmével, szemének tüzes melegével 
csak egy embert tudott boldogítani, 
azt, a ki a hites férje volt. K. .1. erre 
nem hederitett és egy alkalommal a 
szemérmes menyecskétől találkát — 
kért, a ki ezen annyira megsértődön, 
hogy rögtön haza sietett és elmondta 
az urának. N. uram összevonta a 
szemöldökét, de azután egy pokoli 
gondolat hirtelen derűt varázsolt szé
les ábrázatára és az asszony bámu
latára csak ennyit mondott:

— Rendeld csak magadhoz, Jul- 
csa, A többit aztán bizd csak rám

És a szép Cyrce átlátva a szitán, 
engedelmeskedett az urának és meg

adta K. J.-nek a kért találkát. K. J. 
mit sem sejtve, tulboldogan ment a 
találkára és éppen mikor a me
nyecske darázs derekát át akarta 
ölelni, lépett be négy hatalmas le
gén yny el a férj, — ki aztán a Don 
Jüant megkötöztetle és a kapufélfá
jához világcsufjára kikötötte.

A malicziozus férj még ezzel sem 
elégedett meg. Névre szóló meghí
vókkal összecsőditte a lakosságot, 
hogy ebben a kaczaglató látványban 
gyönyörködjenek.

Természetes, hogy a meghívottak 
közül a csábitó feleségét sem hagy 
la ki.

SZÍNHÁZ.
H eti m űsor.

Csütörtökön délután: Csókon szer
zett vőlegény.

Csütörtökön este: Drótostót.
Péntek: Hunyady László halála
Szombat. Bob herczeg.

A drótostól.
Az igazgatóság tegnap este a 

tavalyi szezon egyik legnagyobb 
sikerű operette újdonságát Lehárnak 
«A drótostót* cimü nagy operettejét 
hozta színre részben uj szereposz
lással.

A nagyszámú közönség ezúttal is 
jól mulatott a kedves zenéjü ope
rettben és szá.i.os alkalommal élénk 
tetszésnyilvánítással kísérte az elő
adók sikerült énekszámait.

Gerlaki (Zsuzska) bájos alakítását 
már tavalyról ismerjük, úgyszintén 
Ealussy szép hangú Jankóját is. Az 
újak közül Rálkai (Pfefferkorn) sok 
uj ötlettel fűszerezte hálás szerepét, 
valamint Vitéz is önállóan és teljes 
sikerrel adta a honatyai babérokra 
vágyakozó bádogos szerepét. Kuihy 
Janka, nemkülönben Kemény is ki
fogástalanul illeszkedtek a jeles 
emsemblebe. A kar és zenekar Né 
meth karmester avatott vezetése alatt 
pompós összhangban egészítették ki 
a szép előadást.

Z oltán  Jenő, a Magyar Színház 
igazgatója tegnap Szabadkán időzött 
és végig nézte a Drótostót előadását. 
Úgy értésülünk, hogy színtársulatunk 
több elsőrendű tagját szándékozik 
a vezetése alatt álló inüiutézet kö
telékébe szerződtetni.

M U L A T S Á G .

A nagy pré lo .
Bunyevácz polgártársaink tegnap 

este vették ki részüket a farsangi 
mulatozásból.

A Pest-szálloda összes termeiben 
zajlott le a nagy prélo, amelyen ősi 
szokás szerint részt vett a városunk 
bunyevácz lakosságának zöme, tár 
sadaln.i különbség nélkül.

Száz meg száz pár járta a kólót 
és valóban festői látványt nyújtott e 
megbecsülhetlen értéket képviselő 
tarkábbnál-tarkább dús aranyozásu 
bársony és selyem ruhák hullámzása.

Az éjfél előtti órákban elég tágas 
vigadónkban úgyszólván megakadt a 
közlekedés az ezernyi-ezer ember 
tolongása közepeit.

A különösen sikerült tánczmulat- 
ságnak a késő hajnali órákban sza-: 
kadt vége, de számos résztvevő a 
táncz hevében keletkezett hangulat 
folytán talán még e sorok írásakor 
is folytatja a mulatságot.

I'O K V E N Y K E ZE S
A viidhú/.asság vége.

EsküJfszéki tárgyalás. —

Molnár Beszeli Lajos vadházasság
ban élt Bertók Máriával, akinek 
szüleinél tartottak lakást. Bertók Má
riának egy előbbi szerelmi viszonyá
ból származott gyermekét is ők ne
velték. Ez a szerencsétlen magzat 
volt oka annak, hogy a házastársak 
folytonos civódásban éltek és hogy 
Molnár nap nap után tettlegesen is 
bántalmazta az idegen gyermek 
anyját

A féltékeny férj el is határozta, 
hogy véget vet az áldatlan viszony
nak és tudtára adta a háziaknak, 
hogy a közös szerzeményen osztoz
kodni akar.

Egy ideig békésen folyt az osztoz
kodás, de a mikor a szilvaizre került 
a sor, a 12 literből csak kettővel 
akartak Molnárnak adni, mifölött ez 
annyira dühbe jött, hogy a fazekat 
a leány anyjának fejéhez vágta.

Az asszony sem hagyta annyiban 
a dolgot, hanem alapos szitkozódásba 
kezdett, mire Molnár vasvillát fogott 
és ezzel nekiesett a reményteljes 
állapotban levő házastársának, akit 
kétszer fejbe ütött, aztán pedig bics
kával 18 szúrást ejtett rajta, meg
sértve a tüdőt és a beleket is.

A szenvedett sérülések következ
tében Bertók Mária két nap múlva 
a kórházban meghalt.

Ma tárgyalta a szabadkai esküdt
biróság Molnár Reszeli Lajos bűn 
ügyét. Az esküdtbiróság elnöke dr 
Polgár József, szavazó bírák Marián 
Miklós és Oláh András voltak. A 
vádhatóságot dr. Eperjessy Béla kir. 
ügyész, vádlottat dr. Gruber Károly 
ügyvéd képviselték.

Esküdtekül kisorsoltatok: Varga 
Károly, dr. Demidor Imre, Fércsics 
Péter, Masa Antal, Krempotics Imre, 
Reiter Károly, Terzin József, Rómics 
Pál, Boholy Imre, Angeli Henrik, 
Szigeti József, Kádár György, póttag 
Prokesch Ignác.

Vádlott ama védekezése, hogy az 
asszonyok támadása ellen önvéde
lemből követte el véres tettét, a 
bizonyító eljárás során sem nyervén 
beigazolást, az esküdtek verdiktjük
ben erős felindulásban elkövetett 
szándékos emberölés bűntettében 
mondották ki bűnösnek.

A kir. törvényszék ítéletében tehát 
az enyhítő körülményekre nem lehe
léit tekintettel és ezért vádlottat a 
tegsulyosabb büntetéssel, nyolc éci 
fegy háttal sújtotta.

Vádlott és védője a 292. §. nem 
alkalmazása miatt semmiségi panaszt 
jelentettek be.

H itv e sg y ilk o s  b ű n ü g y én ek  tá r  
gy a lu sa . A hitvesgyilkosság miat 
vádolt Nagy Szentesi Orbán vol 
zentai városi rendű ellen folyamaiba 
tett büntető ügyben e hó 6-ára kü 
tűzött esködtszéki főtárgyalás alkal 
mával a hallgatóság csak korlátol 
számban Varga László törvényszék 
ir. igazgatóval kapható igazolvánn 
nyal juthat a tárgyalási terembe. / 
közönséget erre eleve — figyelrnez 
tétjük.

KÖZGAZDASÁG.
A b a jm o k i ta k a r é k p é n z tá r  k ö z 

gyűlése. A környékbeli vidéki ta
karékpénztárak között méltán fog
lalja el az első helyet az .Első Baj- 
moki Takarékpénztár". Habár a ta
karék rövid 3 éves fennállását te
kintve, idősb, 10 lő éve óta létező 
takarékokkal szemben, továbbá, hogy 
Bajmok éppen Szabadka és Zombor, 
két ily pénzügyileg kifejlett város 
között fekszik ; a dolog kissé túl
zottnak tünnik fel. De kellően mér
legelve a kibocsátott zárjelentést és 
tekintetbe véve az igazgatóság és 
tisztviselőknek ügybuzgó, szakszerű 
összmüködésót, Lichtneckert József 
igazgatóval az élén, természetesnek 
találjuk a rohamos fejlődést.

A zárszámadás szerint a váltó
állomány a tavalyi évvel szemben 
I75568’48 koronával, a visszleszá- 
mitoll váltóállomány 145927-17 ko
ronával emelkedett. Ellenben a be
tétállomány csak 38874-4S koronával 
emelkedett, a mi tényleg a múlt 
évi rossz termés következtében beál
lott általános üzleti pangásnak tud
ható be Pénztár számlán az össz
forgalom emelkedése: 16,29735 kor.

Az igazgatóság, jelentése keretében 
még egy igen fontos dologra is kitér. 
Ugyanis az előreláthatólag fokozódó 
hiteligényekkel a betétállomány nem 
tarthatna párhuzamot; tehát ezt ki
kerülendő az igazgatóság a részvény- 
tőkének jelentékenyen, a kétszere
sére, vagyis még újabb 1000 darab 
1U0 koronás részvény kibocsátásával 
100 000 koronáról 200,00 J koro iára 
való felemelését fogja ajánlani.

Tekintetbe véve azon körülményt, 
hogy a takarék részvényei élénk ke
resletnek örvendenek, az igazgatóság 
tervét feltétlenül siker koronázza.

Egyes részvények után az 1904. 
üzletévről 8 %-ot, azaz K-8 koronát 
fizetnek.

Az évi rendes közgyűlést f. hó 
5-én, vasárnap délután 3 órakor az 
intézet helyiségeiben tartják meg.

( b. b.)

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

3 '.
— A borítékon rajta vannak a 

bélyegzők, melyek bizonyítják, hogy 
a levél csakugyan Indiából szárma
zott, mondá Róbert.

— Sőt még Kalkuttából is ered
hetett, de megvásárolt kezektől.

— Kalkuttába kellene tehát utaz
nunk, hogy bizonyságot szerezzünk 
felőle.

— Nos igen, kiáltott föl Henry 
és ha a legközelebbi hajóval kellene 
utaznom, mégis fel kell találnom ezt 
Smithworkot Te velem jösz.

— Kedves barátom, azt hiszem, 
hogy ez az ügy mindkettőnket meg
őrjít. Talán jobban tennénk, ha Át
adnánk a bíróságnak a legfontosab
bat, a kutban talált elismervényt.

— Ez az elismervény íróasztalom 
fiókjában jó helyen van. Maradjon 
ott, inig az egész gazságot fel nem 
fedeztem. Jöjj, itt nincs már mit 
keresnünk.
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Mindent amihez nyúltak, ismét 
helyretettek és csendben távoztak.

Alig léptek ki a házból, a nagy 
térkép, mely Klimpson irodáját di- 
szité, megmozdult és egy férfi lépett 
elő. A térkép a szomszédszobába 
vezető ajtót takarta. A férfi óvatosan 
lépett elő s mikor meggyőződött 
arról, hogy az ajtók be vannak 
csukva, a villamos lámpást az író
asztal fölött meggyujtotta. Durham 
volt.

Gondosan átvizsgálta a levélcsomót 
és csakhamar megtudta, hogy Smith- 
work levele eltűnt.

— Az ördögben, sziszegte, vesze
delmes fickók. Ha az éber Durham 
véletlenül észre nem veszi a dolgot 
ki tudja mi történt volna velünk 
De majd elhallgattatjuk ezeket az 
önkéntes deteklivekel. Menjetek csak 
Kalkuttába — ott majd megismer
kedtek velem.

IX.
A következő napokon a két jó

barát a kalkuttai útra készült. Mint 
hogy a hajé már a legközelebbi 
napokban indult, elbúcsúztak dáné
tól és Alicetől, akiknek azt mondták, 
hogy csak rövid útra indulnak a 
letartóztatottak érdekében. Hova, azt 
a leányok nem tudták, de nem is 
kérdezték, mert határtalanul bíztak 
a két fiatalemberben.

Még csak néhány napja, hogy 
Henry és Róbert elutaztak, mikor 
Grevy embereivel váratlanul betop
pant a Rochford villába és házkuta
tást tartott. Még a legkisebb lyukat 
is gondosan átkutatták, felfeszitették 
a padlókat is. A kutatók egyszer 
csak örömrivalgásba törtek ki. A 
padlók alatt nehéz arany órát és 
láncot találtak. Grevy lehajolt és 
felemelte a talált tárgyakat.

— Különös hely az értéktárgyak 
megőrzésére, szólt gúnyosan a re
megő asszonyokhoz Az órán két 
kezdő betű van, R. és J. Végre mégis 
csak akadtunk csalhatatlan bizonyí
tékokra, amelyek a letartóztatottak 
bűnösségét kétségen kívül helyezik.

Mikor már a villában semmit sem 
tajálhattak, Grevy és emberei a kertbe 
mentek és a kút környékét kezdték 
ásatni. Az egész környéken mélyen 
feltúrták a földet és meglehetős 
mélységben egy különös alakú tőrre 
akadtak.

— Ássátok tovább, parancsolta 
Grevy. Az emberek engedelmeskedtek.

Csakhamar egy pénzestárcát talál
tak, melyet szintén átadtak Grevynek.

A pénztárcán is R. J. kezdőbetűk 
voltak és leveleket, elismervényeket, 
Rochford John névjegyeit tartalmazta.

A leányok zokogtak. Atyáik bű
nösségének ezen megsemmisítő bi
zonyítékai teljesen lesújtották őket.

Miután Grevy a talált tárgyakat 
magához vette, eltávozott, vigaszta
lan helyzetben hagyva magukra a 
nőket.

Ezen házkutatás után két napra 
a vizsgálóbíró maga elé idézte Hen- 
ryt, hogy a meggyilkolt felől felvilá- ; 
gositásokat kérjen tőle. Minthogy 
azonban Henry és Róbert már utón 
voltak, ezen megidézésre meg nem 
jelenhetett. A második megidézésnek 
is ugyanez volt az eredménye Most 
tehát Grévy egy hivatalnokot küldött 
Henry lakásába, aki azután megvitte 
a hirt, hogy Henry barátjával Drury 
Róberttel Londonból elutazott, de j 
hogy hova, azt nem tudják.

Folytköv. '

Felelőn sierkedztő:
D U «  0  V I C II I M R E .

Lap tűin jdonosok : A Z A L A P Í T Ó K
Szerkesztőségi és kiadóhivatali 

telefon szám : 62.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  f i l l é r  Vustag betűkből ©  
f i l l é r .  Legkisebb hirdetés 3 0  f i l l é r

Állást keres gép és gyors-
Írási tan folyamot végzett fiatal leány. Eset
i ig  órákat is fid Elemi és polgári isk lai 
tanuiók oktatását is elvállalja Cim a ki
adóban.

• >Főposto közelében kisebb na
gyobb ri la

kás kiadó. Cim a kiadóhivatalban.

Mindenki vásároljon az Antikvá 
rium ban: Képes köny 

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok 
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvek 
bámulatos olcsón az A ntikvárium ba  Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gymua 
sium átallenébeu. Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
étetnek és eladatnak.

Háit/tm lini/i helyettesítés céljából 
a d l  v i l i  I l d i i  okleveles r. kath. tan í
tó c keresek. Oklevél m ásolattal és a fizetési 
i e ény megjelölésével ellátott ajánlatokat 
sürgősen kérem címemre k ü ld en i: Fehér 
Károly tauitó, Péterréve. (Bács megye.)

Lakás változás. Özv. H am burger 
Mária okleveles 

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

Nevelőnő állást keres csakis előkelő 
családnál egy •vó »ő, ki né

met, magyar, francia nyelvből is ad ok ta 
tást Óim a kiadóban.

IÁ llúvhnl 1/nlÁ fiú tanonczul felvé- Jv llffZVvl |d |“ tetik Jelline'c József 
faszobrász a gázgyárral szemben.

ügy csinosan bútorozott “
ratu  alkof szoba, villany világítással a 
Kossuth-utcában azonnal kiadó.

161/1905. eln. sz.

Pályázati hirdetmény.
Szabadka sz. kir. város tör

vényhatóságánál üresedésben álló és 
évi 1400 kor. fizetéssel és 240 ko-1 
róna utiátalánynyal javadalmazott 
utbiztosi állásra ezennel pályázatot 
hirdetek és felhívom a pályázni kí
vánókat, hogy a 38902/883. közm. 
és közok. m. rendeletben foglaltak
nak megfelelő minősítést kellően 
igazoló | ályázati kérvényeiket Be- 
zerédy István főispán urnái Szabad
kán legkésőbb f. évi február hó 
28 ig annál is inkább nyújtsák be,
mert az ezen időn túl benyújtott m p lv  á ll tfih h  Q 7flháhnl pályázati kérvények figyelembe vé- I aU t0DD SZUDaDOI,
tetni nem fognak.

Ezen állás betöltésénél az ivazol 
ványos altisztek előnynyel bírnak.

Szabadkán, 1905. évi jan. hó 31.
Dr. B író K ároly

polgármester.

mellékhelyiségekkel, is
tállóval és kerttel május 

hó l-töl kiadó.

pomszHy Antal
V e n d é g lő jé b e n  
színházzal szemben 
Vasárnap, f. hó 5-én
egy első rendű

tambura zeneHar HözretniiHö 
déseVel ° ° °

Cím a kiadóhivatalban.

o o o

tombola estély
o o o h rta liH . ° ° °

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdek színházi előadás után
Jó ételekről és italokról 
gondoskodva van. —- Friss 
rsapolásn kőbányai és pil- 
o o o o seni sör. o o o o

Vasárnap vagyis febrár hó 5-én 
délután 2 órakor a majsai szőlők 
közti u. n. Vojnics Alajosné-féle 

erdőterületemen

120 ö l f a
(tiiH kő, g y ö k é r )  árverésen 

eladatni fog.
Dr. Pleszkovics Lukács.

Kiadd lakás.
Az újonnan épített hon
véd laktanya közelében 
egy különálló úri lakás,

“ szarvas11 jy
J e g y g y e i

leoJobb. legkladósabb a anoónőiiva 
legolcsóbb szappan. — Minden 
káros alkatrészektől mintás.

Mindenütt kaphatói
B e v á s á r lá s n á l  k ü lö n ö s e n  arra ü g y e ljü n k , h o g y  
m in d e n  d a ra b  s z a p p a n  a  „ S c h ic h t"  n é v v e l é s  

a fen ti v é d je g y e k  e g y ik é v e l  t e g y e n  e l lá tv a .

an.

Egy c s in o s  utcai

em eleti lakás
i főtéren folyó évi május hó l-töl

f«®~ kiadó.

Eandati ü z á r
i s i  táncrisKolMia

z a h a á k á n . .

Van szerencsém a n. é. kö
zönség b. tudomására hozni, 
hogy vidéki utazásomból haza
tértem és a Hungária-s áliotía* 
ban levő

‘ámat
személyesen fogom vezetni, hol 
a legkülönbözőbb és legújabb 
táncok kerülnek bemutatásra.

Beiratkozni minden este lehet.
Tisztelettel

XiaiKlau IjázAr.

Palicsi
I l i ig

f e b r u á r  h ó  1 - é n

m e g n y ílt.
Étel és  ital kapható .

Tisztelettel

BARNA GYULA
vendéglős.

Telefon szám: Palics 20.

szapp
91k  U 1 O 8W

Nyomatéit a kiadók Kiadok ós Hamburger könyvnyomdájában Szabadki




