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Az általános választói jog .
—  Édes emlékek. —

Hej, de nem is olyan régen 
volt, mikor nekünk göndörhaju 
babánk volt az általános válasz
tói jog. Csak a januáriusi kép
viselőválasztások előtt is m eny
nyire hangoztatták a független
ségiek, az ujpárt. a disszidensek, 
a néppárt, hogy meg fogjuk 
adni az általános választói jogot. 
A szabadkaiak is fültanui lehet
tek egy kijelentésnek, mely 
szocialista közbeszólásra hang- i
zott el ilyeu form án: „Önökj lasztói jogot
pedig nyugodtak lehelnek, mert 
azon az utón vagyunk, hogy a 
nép megkapja azt, ami öt meg
illeti, megkapja az általános 
választói jogot."

Hej, még a választások előtt 
is de sűrűn hangzott a je lsz ó :
a nemzet akaratát csak úgy tud-1 hangjai. Közülök hallunk hasonló 
hatjuk meg, ha húszmillió em- kijelentéseket: 
bér között nemcsak egy millió
szavaz hanem  az egész nem-
zet Meg fogjuk tehát adni az 
általános választói jogot. Nép,
segíts diadalra, hogy mi megi államalkotásunk sajátlagossága, 
jogaidat juttassuk diadalra. 1 ö °

Hányszor, de hányszor hal
lottuk, nem is olyan régen, hogy 
a régi többség nem lehet a nem 
zet akaratának kifejezője, mert 
hiszen nem is a nemzet, hanem 
a szavazati joggal bíró kivált
ságosak választották. Ők nem  a 
nem zet képviselői, mert csak a 
nemzet szavazati joggal bíró kis 
töredékéből, nem a nemzet tö 
megéből kapták megbízatásukat.
Fel tehát a küzdelemre, az ál
talános választói jogért.

És ezekkel a jelszavakkal 
győzött a mai többség és kisebb
ségben maradt a szabadelvű- 
párt.

És most, a győzelem után 
mindaz, amit a választói jogról 
szónokoltak kicsinyek és nagyok, 
megmaradt a nép szám ára édes 
emléknek, kedves dalnak a szó
noklók részére, akiknek, bizony 
nem is nagyon régen, göndör
haju babája volt, de csak volt, 
az általános választói jog.

Hanem azok, akik lassan, de 
biztosan törtek arra hogy a

népnek ezt a jogot biztosítsák, 
most nyíltan bevallják, hogy itt 
az ideje az általános választói 
jog megadásának, melyhez m in
den adatot összegyűjtöttek. A 
belügyminiszter nyíltan az álta
lános választói jog és a köz
ségenként! titkos szavazás hivé 
nek vallja magát.

Sőt többet mondhatunk. A 
mai fővárosi lapok közlése sze
rint még őfelsége a király is 
hozzájárul ahhoz, hogy a nép 
megkapja azt, ami megilleti, 
hogy megkapja az általános vá-

Es ezzel szemben mit tapasz
talunk ?

A többség, melyet a nép 
jogokért való lelkesedés ru h á
zott föl mandátummal, fázni 
kezd ettől a jogtól Az ö sorai
ból hangzanak föl az aggodalom

,,A nép még nem éreti meg 
az általános választói jogra."

„Nem adhatunk még általa 
nos választói jogot, mert hát

Rémes éjszaka egy örül
tanyán.

— Vérszomjas fiatalság. —

Szomorú kötelességet teljesítünk, 
mikor az elmúlt éjszaka történetét 
közöljük a nyilvánossággal. Évek óta 
hangoztatják, hogy közbiztonsági ál
lapotaink sülyedése folytán már-már 
olt tartunk, hogy egy pillanatra sem 
lehet biztonságban hinnünk békés 
polgártársainknak életét.

A külterületen már szünőfélben 
van a tarthatatlan áliapot, mióta a  i 

, csendőrség végzi ott a rend fen-.
a nemzetiségek magatartása ezt tartásának munkáját, de annál ve- j 
nem engedi meg." j szedelmesebbé válik a helyzet itt!

„Nézzük csak a s ta tisz tik á t,^?”” ” 11/?1 Peil|g á/landój érinlke- 
. .  , . , . ! zesben kell lennünk polgártársainkkal,
bizony nem  tudnak még annyian A társadalmi viszonyainkkal ke- 
magyarul, hogy e jog illuzoriussá vésbé ismerős megfigyelő a józan 
ne váljék." és műveltebb elemek közé keveredő

És mindez a kijelentés egyre ’■"■lu-ioUó pór népet tartja evészé- 
nagyobfeledékenységbe burkolja éjszaka lürl(Snete bjzon, iUaj „ d„log
a szépen hangzó ígéreteket me jnem úgy áll, mert a műveltség és 
lyekre most még a király is intelligencia álarcában szereplő liatal- 
nemcsak hogy emlékezik, hanem ságunk köréből kerülnek ki a leg-
megvalósitásukba bele is egyez
nék.

Lapok, melyek azelőtt csupa 
lánggal égtek az általános vá
lasztó jogért, lelohadt lelkese
déssel, fanyarul beszélnek erről 
a jogról.

De bárhogyan legyen is, mi 
most is meg vagyunk győződve 
arról, hogy az általános válasz
tói jognak, a községenkénti tit
kos szavazásnak győznie kell, 
mert egyedül ez biztosítéka a 
tiszta választásoknak, egyedül 
ez biztosítéka annak, hogy a 
képviselő-választásoknál csak
ugyan a nemzet akarata fog vigyenek a köz és társadalmi életben.

megnyilvánulni. Győznie kell e 
jognak, mert ez a népnek egyet
len politikai joga, amely bizto
sítja neki, hogy saját sorsa fölött 
ö is in tézkedhessél

Mi nem félünk ettől a jog
tól, mert tudjuk, hogy a nép, 
a nemzet csak akkor intézked
hetik csalhatatlanul saját sorsa 
fölött, ha ezen munkából senkit 
nem  zárnak ki.

Es ki ne örülne, ha azt hallja, 
hogy a magyar király is óhajtja, 
hogy a nemzet sorsának inté
zésében a nemzet minden egyes 
tagja résztvehessen.

veszedelmesebb megrontói a békés 
társadalmi életnek.

A hős és udvara.
Évek óta rettegett alakja a nyil

vános mulatóhelyeknek Mikovics 
Gusztáv egy kereskedő családból való 
fiatal ember. Amikor elfogta a buzgó- 
ság a különben szelid természetű 
ifjút, napokig, sőt hetekig tartott a 
dinom-dánom s nem volt helyiség, 
ahol botrányt ne idézett volna elő. 
Ez volt mindig a kedvtelése. E pasz- 
sziójához pedig minden alkalommal 
szövetséges társakat keresett s a 
a pezsgős üvegekkel épen nem fu
karkodó vezérnek mindig hűséges 
udvara támadt, s bizony sajnos azon 
ifjaink közül, akik arra volnának 
hivatva, hogy idővel vezérszerepet

D uhajkodás három  h ét óta.
Mintegy három hét előtt kezdett 

hozzá Mikovics a legújabb nagyobb- 
szerii kiruccanáshoz, mely azóta 
megszakítás nélkül folyt. Minden este 
nagyobb társaság kíséretében, a min
dig harcra kész fiatalok köréből, hol 
egyik hol másik kávéházi vagy korcs- 
mahelyiség volt egy nagyszabású 
pezsgős muri és kisebb nagyobb 
botrány színhelye. Legtöbbször azon
ban a Lengyel utcában levő Ara- 
nyossi-féle éjjeli mulatóhelyet kereste 
fel e társaság, melynek vezetője ott 
legszabadabbnak érezve magát, egész 
tehetségét felhasználta, hogy a ré
mület minél nagyobb legyen.

A ren d őrség  beavatkozása.
A mulatóhely tulajdonosa, aki tudta 

azt. hogy rendőri beavatkozás nélkül 
nem boldogulhat a félelmes ellen
féllel, nyomban engedélyt kért a 
rendőrkapitányságtól, hogy a hősködő 
ifjút a helyiségből eltávolithassa. A 
rendőrkapitány erre őt fel is hatal
mazta és a cirkáló rendőrök igénybe
vételére engedélyt adott.

A m egtor lá s m unkája.
Az éjjel ;,/4l órakor nagy lármá

val tért be a helyiségbe Mikovics öt 
társával, kiket a mulatóhely tulajdo
nosa az ajtóban azzal fogadott, hogy 
kíméljék meg hely ségét a látoga
tástól. Étre Mikovics a tulajdonost 
többször arcul ütötte, gyalázkodó ki
fejezések kíséretében. A magából tel
jesen kikelt ifjú ezután bezárta az 
összes helyiségeket és ami törhetőt 
talált, azt. összetörte. Azután vissza
tért és társaságával helyet foglalva, 
feketekávét rendelt. A feketekávék 
elfogyasztása után ismét felkelt he
lyéről és ezzel a jelszóval: »Gyerünk 
tovább csatározni*, a tulajdonos ke
resésére indult.

A hivatás áldozata.
Ekkor már a két cirkáló rendőr, 

kiket, a tulajdonos időközben az utcá
ról behívott, az egyik előszobában 
állottak őrt, hol a tulajdonos üldözői 
elől elrejtőzött. Mikovics megpillan
totta a kél rendőrt, rájuk támadt, 
hogy mit keresnek ők ott és Bliesz 
István rendőrnek esett, kit fojtogatni 
kezdett s arcán, fején ütlegelt, úgy, 
hogy több sebből vérezni kezdett. 
Ezalatt a másik rendőrnek, Neorcsics 
Lukácsnak fegyverét a társaság két 
tagja a földhöz szorítva tette ártal
matlanná. Bliesz ekkor nagy erővel 
kiszakította magát támadója karjai
ból és elindult., hogy segítséget ke
ressen. Mikovics, ezt megakadályo
zandó, utána rohant és mielőtt a 
rendőr a kaput kinyithatta volna, 
elfogta és háttal a kapufélfához szo
rította. A rendőr egy ideig dulako
dott támadójával, aki előbb a rend-

I I
a mely szíp csi
nos is hatásos

aHar az forduljon tel-^> 
=  jes bizalo mai =látnokát

HladeH É  jU tn b u m r Villameröre berendezett 
Könyvnyomdájához.
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őrt lefegyverezte s azután saját tő- i Bánffy Dezső báró demonstratív el- 
rével hasba döfte, úgy, hogy belei! utazása is.
azonnal kifordultak.

A tusa után.
Egyszerre halotti csend állott be 

s a jelenlevők körtilállották az élet- 
veszélyesen sérült rendőrt, aki foly
ton azt kiáltozta, hogy hagyják nyu
godtan meghalni s bajtársának sze
mére vetette, hogy nem lépett közbe 
megmentésére. A helyiségben volt 
egy orvosszigorló is, aki az első se
gélyben részesítette a sebesültet.

Több tanú vallomása szerint Mi- 
kovics még akkor is azt kiáltotta 
áldozatára: „Nem tudod te, hogy én 
Mikovics Guszti vagyok?'1 Mások sze- { 
rint a társaság tagjai két katonát, 
akik a verekedés alatt odajöttek, ki
utasítottak, nehogy a rendőröknek 
segíthessenek, egyikük pedig állító
lag azzal ösztökélte Mikovicsot: »Üsd! 
szúrd agyon az én felelőségemre!*

Ezek után Mikovics egyik társá
val bérkocsira ült és a Pest kávé
házba hajtatott, hol pezsgőt rendelt 
s rövid időzés után eltávozott.

A letartóztatás.
Pertich Ernő rendőrkapitány a 

jelentés megtétele után kora reggel 
hozzáfogott a vizsgálat megejtéséhez 
s a tanukat azonnal a rendőrségre 
idézte. A kihallgatások alapján az 
időközben megjelent Mikovicsot, aki 
vallomásában maga is beismerte a 
terhére rótt bűncselekményt, a vizs
gálatot vezető kapitány letartóztatta. 
A vizsgálat azonban tovább folyik s 
valószínű, hogy még másokra nézve
is terhelő adatokat fog kideríteni.*

Az áldozat állapota.
Bliesz Istvánt, a hivatásának áldo

zatául esett rendőrt a mentők még 
az éj folyamán a közkórházba szállí
tották, hol azonnal ápolás alá vették 
s a délelőtt folyamán Sántha dr. fő
orvos műtétet végzett rajta. Ha 
komplikációk, különösen hashártya- 
gyulladás, nem állanak be, remél
hető, hogy állapotában javulás fog 
mutatkozni.

A helyzet.
— Saját tudósítónktól. —

Budapest, 1995. uug. 8.

A mai napnak két nagy szenzá- 
ciója van: Tisza István gróf cikke 
és Bihar honvédelmi miniszter ren
deleté.

Tisza cikkéből konstatálni lehet, 
hogy a szabadelvüpárt együtt marad 
és semmiesetre sem rendíti meg a 
pártot az kilépési mozgalom, mely
nek Szivák Imre és Nagy Ferenc az 
intézői.

Sokkal nagyobb feltűnést fog kel
teni Bihar rendelete, amelylyel egy
szerűen lehetetlenné teszi, hogy a 
törvényhatóságok megakadályozzák 
az újoncok önkéntes jelentkezését. 
Elrendeli ugyanis a miniszter, hogy 
az újoncok belépési nyilatkozat nél
kül is besorozhatók s csak jegyző
könyvet kell felvenni, amelyet pó
tolnak, ha beállanak a normális 
állapotok. Igen valószínű, hogy ilye
tén utón a hadsereg igen sok újon
cot fog kapni.

Koalíciós körökben sokat várnak 
a vezérbizottság csütörtöki ülésétől 
bárha félő, hogy ott nem lesz egyön 
tetü a hangulat, aminek nagy oka

Kossuth Ferenc szerdán este ér
kezik Budapestre.

Az egri vérengzés.
— Beszélgetés az alispánnal. —

Budapest, augusztus s.

Az Egerben vasárnap este katonák 
és polgárok között történt véres 
összeütközésre vonatkozólag tudósi 
sitónk ma reggel telefonon érintke
zett Majzik Viktorral, Heves-vármegye 
alispánjával.

Az alispán közölte tudósítónkkal, I 
hogy olvasta a vérengzésről irt hír
lapi tudósításokat, amelyeket azonban 
túlzottnak tart.

Tény az -  úgymond — hogy va
sárnap este az Érsek-kertben a föld
művesek mulatságán összeütközés 
történt a legények és katonák kö-j 
zött s a legények a katonákat hosz-; 
szas dulakodás után kiszorították a i 
mulatságból. '

Megjegyezte az alispán, hogy a j 
botrányt, okozó katonák nem az i 
Egerben állomásozó rendes katona
ság közül valók, hanem az 5. ezred 
Szatmáron állomásozó egyik zászló- 
aljához tartoznak, akik most gya
korlaton vannak Egerben. ;

A vérengzést egyébként egy tiszt- 
helyettes idézte elő, mert az ö pa
rancsára történi a lövöldözés.

Halott mindössze egy van, még pedig 
egy 14 éves íiu, aki korsóval a ke
zében, a patakra ment vízért, amikor 
a halálos golyó érte. A szerencsétlen 
fiút ma reggel boncolták fel a tör
vényszéki vizsgálóbíró jelenlétében.

Azonkívül a vérengzésnek három 
sebesültje van.

Az esetről az alispán azonnal je
lentést tett a belügyminisztériumnak, 
ahonnan azonban intézkedés még 
nem történt.

A vizsgálatot, egyébként a törvény- 
széki vizsgálóbíró megindította a 
katonai hatóság részéről pedig szin
tén megindult a vizsgálat.

Az alispán híradása szerint a vá
rosban teljes nyugalom van s a vá 
ros még külön közgyűlés összehívá
sát sem tartotta szükségesnek.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár ós mu2euua. Nyitva 
szerdán és szombaton délután 3-tól 6-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig.

Országos vásár. Újvidéken augtnvtua 12. 
13. 14-dikén.

A ugusztus 19. A szabadkai kör tánc
m ulatsága Palicson, a Kossuth szoboralap 
javára

A ugusztus 20. A gazdakör ünnepi lako
mája a gazdakör helyiségében.

A ugusztus 27. Az ipartestületi dalárda 
hangversennyel egybekötött táncmulatsága 
a városligetben.

Szeptem ber 8. 9. 10. A VII. országos 
iparegyesületi gyűlés Szabadkán.

— Dr. V ojnits Oszkár balesete.
Súlyos baleset érte dr. Vojnits Osz
kár miniszteri titkárt, ifj. Vojnits 
Sándor volt országgyűlési képviselő 
testvérbátyját. Tegnapelőtt Szabad
káról, hol szabadságidejének néhány 
napját tül Lőtte. Birkáss Gyula ügyvéd 
látogatására Bácstopolyára utazott, 
honnan Birkássnak a község szom
szédságában levő pusztájára indul
tak. Útközben egy nyolc méter ma
gasságú dombtetőn a lovak elragad
ták a kocsit, mely a völgybe zuhant. 
A bennlévők valamennyien kiugrál
tak a kocsiból, csupán dr. Vojnits 
nem birt elég gyorsan menekülni s

oly szerencsétlenül bukott ki a ko 
csiból, hogy karját törte. A társadal
munkban is közbecsülésben és ked- 
veltséi ben álló úri ember súlyos 
balesete általános részvétet kelt *s 
máris igei. sokan keresték fel a bal
eset áldozatát, aki Sántha György Ír. 
korházi főorvos gondos kezelése alatt 
remélhetőleg hamarosan fel fog gyó
gyulni.

— Wilhelm Adolf dr. ma haza 
érkezett szabadságáról és megkezdte 
rendelését.

—  B izalm as tarta lm ú katonai 
leve lek . A közös hadügyminiszter 
fölkérte a magyar belügyminisztert, 
hogy az eljáró hatóságok figyelmét 
hívja föl arra, hogy a bizalmas tar
talmú katonai szolgálati leveleket 
mindenkor ajánlottan adják föl. A 
belügyminiszter most ennek a figye
lembevételére utasította az illetékes 
hatóságokat.

— Bizottsági iiiés. Az épikezési 
bizottság ma délelőtt Dűli eh Jenő 
főjegyző elnöklete alatt ülést tar
tott, melyben 21 építkezési engedélyt 
adlak ki.

K érelem  a v iiiam ostársaság  
igazgatóságához. Ebben a nagy 
melegben több helyről kaptunk leve
let, melyekben felszólítanak bennün
ket, intézzünk kérelmet a villamos 
igazgatósághoz, hogy a közönség ér
dekeit tekintve, változtasson menet
rendén úgy, hogy az utolsó villamos- 
kocsi Palicsról este 11 órakor indul
jon a városba. A nagy hőségben 
mindenki csak hat óra után mer ki
menni, s mire kint megfürdött, ne
hogy lekéssék, haza kell indulnia. 
Annyi ideje sincs, hogy a fürdés után 
kipihenhesse magát. Ha igy változ
tatnának a menetrenden, akkor elér
hetnénk azt is. hogy a villamos vég
állomáson és a villamos kocsikon ne 
legyen az a tolongás, mely sokszor 
az életbiztonságot is veszélyezteti 
Szívesen tettünk eleget többek óha
jának s hisszük, hogy a társaság 
igazgatósága is eleget tesz, ha le
küzdhetetlen akadályok nem állják 
útját a közóhaj teljesítésének.

— Szeged és Zenta. 1900 ban 
Hegedűs Sándor minisztersége idején 
a honi mezőgazdaság és ipar érde
keinek fellendítése céljából hajózó 
és öntöző csatornák létesítését ter
vezete a kormány, és az erre szük
séges kezdeményező lépéseket min
den irányban meg is tette.. Legelőbb 
Übecse kezdett érdeklődni az ügy 
iránt és mozgalmat indított oly 
célból, hogy a csatornázás végiránya 
óbecse legyen, holott az intéző kü/ök 
a Budapestről kiinduló csatornát 
egyrészt Gsongrád másrészt Szeged 
felé akartak a Tiszának vinni. Zen- 
tán, melynek érdekeit az óbecsei 
mozgalom lényegesen sérti, most 
ellenmozgalom készül -  abban az 
irányban, hogy kedvezőbb megoldás 
lehetőségének híján Zenta város a 
Szeged felé vivő csatornázást pár
tolja.

— Uj ház. Egy barátságos idegen 
nyomul be a rendőrkapitányhoz s 
panaszt tesz a Magyar utca egyik 
lakója ellen.

=  Hányadik szám ? — kérdezi a 
kapitány.

— Már, könyörgöm, azt tulajdon
képesség okáért nem tudom, mert 
nem voltam ebben a — dologban 
semmi figyeléssel, de azt tudom, 
hogy tapasztalatlan házban lakik.

— Milyen házban? — kérdezi a 
kapitány.

— Tapasztalatlanban, — feleli 
komolyan a jóindulatú idegen.

— Hát az milyen ?
— Hát olyan, kérem szives sze-

j retettel, amelyik — nincsen be“ 
jtapasztva.

— H alálozás a F ercn cziek n él. 
A helybeli ferencrendizárdának fiatal 
szépreményü tagját temették ma dél
előtt l l  órakor a közönség nagy 
részvétele mellett. Az elhunyt Tisla- 
rics Bemard Károly, 22 éves ifjú 
ember, kit betegsége megszakított 
theologiai tanulmányainak befejezésé
ben. Elöljárói Szabadkára küldték,ahol 
rövid szenvedés után ifjúságának 
virágában utolérte a halál. A fiatal 
theologust a rendtagokon kívül öz
vegy édesanyja gyászolja, ki Csák
tornyáról fiának csak ép a temeté
sére érkezhetett meg.

— A K aton a-fé ie  valódi növény- 
esszenciái a vonatkozólag ma egyik 
helyi lapban irányzatos cikk jelent 
meg. A cikk állításainak megcáfolása 
végett felkérettünk a következő ere
deti levél közlésére : Tekintetes Ka-t
tona Ágoston gyógyszerész urnák 
Szabadkán. Folyó év március hó 
5-éről szóló levelére értesítem, hogy 
a küldött orvosság használt, miért 
hálás köszönetemet nyilvánítom és ké
rem, hogy e levelem vételével azonnal 
6 darab dupla üveget, azaz K. A 
valódi növény esszenciát megküldeni 
szíveskedjék. Szőnérd, 905. julius hó 
17-én. Kiváló tisztelettel Szász József. 
•— Kétyen, május hó 14. 1905. Na
gyon Tisztelt Uram ! Hálás köszöne
temel nyilvánítóin ki. A próba meg
rendelés használt és jónak bizonyult, 
amit szivemből köszönök azért fel’ 
kérem Tekintetességedet, hogy Jegyen 
szives ismét most 5 koronáért egy 
egész tucatot küldeni postafordultá
val. Tisztelettel maradtam alázatos 
szolgája Komzsik János kereskedő 
és korcsmáros Kétyen, (Esztergo m-m.

—  ö n g y ilk o ssá g i k ísér le t. Mé
száros Róza 24 éves cselédleány, aki 
Illés Antalnál volt szolgálatban, a 
múlt éjjel szolgálat-adójának Eötvös- 
utcai lakásán gyufa- és lugkőoldat- 
keverékből álló mérget ivott. Tettét 
még idejekorán észrevették s a men
tők segélyével a kórházba szállították. 
Az öngyilkossági szándék okát kör
nyezete szerelmi bánattal hozza össze
függésbe, mire állandóan bánatos vi
selkedéséről már régebben következ
tetnek hozzátartozói. Állapota élet- 
veszélyes.

— Ha jó l és olcsón akarjuk szük
ségletünket beszerezni, cipő, k a lap , 
fiú ö ltö n y ö k , úri és női d ivat  
cik k ek b en , úgy forduljunk, a jóval 
m eg n a g y o b b íto tt V ersenyáru  ü z
le th ez  Szabadka, papucs piac.

katonák között.
Csúnya utcai botrány nyal „fűsze- 

rezett“ véres katonai verekedés tör
tént vasárnap este Miskolcon.

A Gordon e nem csekély hires- 
ségü botrányfészkében, ahol a véres 
katonai verekedés lejátszódott közel 
2—300 ember volt, mig az óriási 
lárma és zűrzavar hangjára, közel 
öt-hatezer főre menő tömeg verődött 
össze az Arany-János-utcában, úgy 
hogy a rendőrség szinte tehetetlenül 
állt a hadakozó hadfiak és az óriási 
tömeggel szemben, mig végre sike
rült az összes helyőrségi, megkét
szerezett készenlétekkel a rendet 
helyreállítani.

Az eset részleteiről tndositónk a 
következőkben számol be:

Az Arany János utca 38. szám
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alatt van körülbelül négy hét óta 
Rottstein Sámuelnénak »Nép-liget- 
nek< elnevezett kerthelyisége, ahol 
vasárnaponként a hadfiak és konyha
tündérek szoktak „bálákat" rendezni.

A később általános verekedéssé 
M' fajult »affér« akként kezdődött, hogy 

Kondás János cs. és kir. 65-ik gya
logezred 5 ik századbeli közkatona 
táncra kérte Daílina János szakasz- 
vezető, ezredkürtös kedvesét s bár 
ebbe á kürtös beleegyezett, néhány 
perc múlva visszakérte a leányt, 
amitől Kondás olyan dühre gerjedt, 
hogy szuronynyal támadt rá Dalli-
nára.

A szúrást azonban Langeszdorfer 
János huszárőrmester lógta fel, ki
nek zubbonyát a szurony fel is ha
sította.

Ettől a perctől kezdve általános 
lett a verekedéz. Csakhamar a hely
színén termelt a tüzérség, honvéd
ség és huszárság megerősített ké
szenléte, kik aztán egyesült erővel 
láttak neki a helyiség kitisztításához 
s eközben tizenöt katonát letartóz
tattak

Mint azt azt az általános zürza 
zavarban megállapítani lehetett, tizen- 
egy-tizenkét katona sebesült meg, 
köztük többen életveszélyesen.

A nagy zajra persze a szomszéd 
utca lakói is kifutottak s egy órába 
került mig az öt-hatezer főre menő 
tömeget a katonaság és rendőrség 
szét tudta oszlatni.

Gyilkos testvérok.
Véres szenzáció hírét Írják a bi- 

harmegyei Fúrta községből. A szen
záció részletei beillenének a leg
vadabb korzikai históriába, a melyek 
hátborzongató részleteikkel eléggé 
ismertek az egész világ előtt.

A tragédiának egy jómódú furtai 
parasztlegény Bérezi Imre lett az 
áldozata, a kit a Sólyom testvérek 
a község korcsmájában kuglizás köz
ben rövid szóváltás után bosszúból 
agyonvertek.

A gyilkosság előzménye az, hogy 
Bérezi Imre, aki daliás szép legény 
volt elszerette az egyik Sólyom falu
beli szeretőjét, s mikor ez e miatt 
kérdőre vonta, ráadásul még el is 
verte. A faképnél hagyott és meg
gyalázott szerető erre bosszút forralt 
s tervébe beavatta a bátyját is, aki 
szívesen állott mellé segítőtársul. Úgy 
beszélték meg a dolgot, hogy a leg
első kedvező alkalommal belekötnek 
Bérezi Imrébe, s aztán ketten majd 
csak elbánnak vele. Erre az alka
lomra nem sokáig kellett várakozniok.

Tegnap a falu fiatalsága a kotcsma 
kuglizójába gyűlt össze, ahol hama
rosan játékba kezdett. Tervszerűen, 
vagy véletlenségből a Sólyom test
vérek egy pariiéba kerültek Bérezi 
Imrével, aki meglehetősen ügyesen 
és szerencsésen játszott. A Sólyom 
testvérek ezt a körülményt arra 
használták fel, hogy belekössenek a 
szerencsés játékosba s egyikük oda
szólt:

— Nem is ment ez rendén, hékás!
— Kinek mondtad ezt? fordult 

vissza a gyanúsításra Bérezi Imre.
— Neked! — hangzott a válasz, 

de mire Bérezi Imre visszafelelhetett 
volna, már egy kugli golyó érte a 
fejét, a következő pillanatban pedig 
kés fúródott a mellébe. Az, aki a 
kugligolyót dobta, a nagyobbik Só
lyom volt, aki pedig késsel vetett 
véget a vitának, a kisebbik. A vá
ratlan jelenetre természetesen óriási 
gabalyodás támadt a kuglizóban és 
csak nagynehezen tudták lecsen- 
desiteni a két pártra szakadt le
gényeket.

Hanem a szegény Bérezi Imrének 
ez már nem sokat használt. Holtan 
feküdt a kuglizó közepén, a honnan 
hiába próbálták föléleszteni. Hama
rosan csendőrökért szaladtak, akik 
a Sólyom testvéreket elfogták, az 
esetről pedig jelentést teltek a b.- 
ujfalui j írásbiróságnál.

Uj regényünk
Érdekfeszitö regényünk, melyet 

Körmöczy Ernő kitűnő fordításában 
most közlünk, néhány nap múlva be
fejeződik. Gondunk van arra, hogy 
regényrovatunkban is változatosság 
legyen. E héten új érdekfeszitö ere
deti regényt kezdünk, melynek tárgyát 
a szerző, DUGOVICH IMRE, a délvidék 
magyar társadalmának történetéből 
merítette.

Uj regényünk cime:

A  H Á R E fö N Ö .
Bizonysága e regény annak, hogy a 
legnagyobb regényíró maga az élet, 
melynek eseményeit igaz keretben, 
hü leírásban kell csak megörökíteni, 
hogy érdeket keltsenek, s tanulságo
sak is legyenek.

T Á V I R A T O K .
A háború.

London, aug. 9. A „Standard" 
portsmouthi levelezője jelenti: A ja
pán békemeghatalmazottak, mihelyt 
a békekonferencia összeül, két béke
javaslatot terjesztenek elő. Az egyik 
mérsékelt lesz és erre nézve kijelen
tik, hogy ezt vagy azonnal elfogadják, 
vagy azonnal elutasítják, de tárgya
lásokba felette nem bocsátkoznak. 
Ha ezt el nem fogadnák, csak sú
lyosabb feltételek alatt hajlandók 
hosszasabb tárgyalásokba bocsát
kozni.

Herceg m int kém .
Budapest, augusztus 8. Svine- 

mündeből táviratozzák: Tegnap este 
egy katonai járőr egy polgári ruhá
ban levő embert lepett meg, amikor 
épen fényképfelvételeket csinált a 
várfokon állva a világitó toronyról. 
A járőr letartóztatottnak jelentette 
ki az illető urat és a várparancsnok 
elé vezette, aki majd elájult ijedté
ben a letartóztatott kém láttára, aki 
nem volt más, mint Henrik Frigyes 
porosz herceg, Albrecht szász herceg 
tábornagy idősebb fia. A herceg ter
mészetesen azonnal szabad lett nagy 
és alázatos bocsánatkérések köze
pette.

A bolgár kouíliktus.
Szófia, aug. 8. A porta válasza, a 

melyet Bulgáriának az exarkátusi 
hivatalban tartott házkutatás és az 
exarkátus .hivatalnokainak letartóz
tatása miatt emelt panaszára adott, 
nem elégítette ki a bolgár kormányt. 
A kormány újabb éleshangu tiltakozó 
jegyzéket intézett a portához.

Robbanás egy laborató
rium ban.

Eszék, aug. 8. Dragics Lukács, a 
bródi Antolek-féle gyógyszertár labo
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ránsa bengáli lüzanyagot készített és 
cigarettája tüzével vigyázatlanságból 
hozzáért az anyaghoz, a mitől az 
felrobbant. A robbanás Dragicsot 
megölte és a laboratóriumban nagy 
pusztítást vitt véghez. A robbanástól 
a szomszéd házban lakó Gyurgyevics 
ügyvéd szakácsnője, Pencsevics Mari 
annyira megijedt, hogy ennek kö
vetkeztében az éjjel meghalt.

Fel fii ggesztet t kép v iselő- 
je lö lt.

Eszék, aug. 8. Tomljenovics Krezi- 
mirt, Uj-Z 'Iánk emeli papját, aki az 
ellenzéknek buzgó hive és akit a 
legközelebbi választásokra képviselő- 
jelöltnek szemeltek ki. egyházi ható
sága felsőbb parancs nem teljesítése 
miatt felfüggesztette állásától.

Gorkij Olaszországban.
Lugun, augusztus 7. Gorkij Maxiin 

a nejével a város Paradiro külváro
sában élt Balabanov orosz forradal
márnál, a barátjánál. Miután azonban 
sokáig hiába keresett villát bérbe a 
város környékén, elutazott Zürichbe. 
Feleségét hátrahagyta Luganoban.

Az orosz forradalom .
Berlin, augusztus 8. A Berliner 

Lokalanzeigernek jelentik Pétervárról: 
A belügyminiszter vizsgálatot ren
delt el, hogy megállapítsa a Moszkvá
ban összehívott zemsztvó-kongresszus 
az állam ellen elkövetett büntény-e. 
Miután a jogi vélemény az volt, hogy 
nem, a kongresszust valószínűleg en
gedélyezni fogják annál is inkább, 
mert a cár azt a tényt, hogy az első 
zemsztvo-kongresszus az eltiltás da
cára is összeült, nem tekintette állam
ellenes cselekedetnek.

Moszkva, aug. 8. Ha egyáltalában 
meg volt a szándék, hogy a szemsztvó- 
kongresszus elnöksége és résztvevői 
ellen biróilag eljárjanak, — ma már 
teljesen feladták ezt a szándékot. 
Posztovszki szenátor, a ki azt a meg
bízást nyerte, hogy tudja meg a 
szemsztvo-kongresszus összes rész
leteit, ideérkezett. A szenátor Tru- 
beckoj herceggel és a szemsztvo el
nökség más tagjaival érintkezik. Hir 
szerint kormánykörökben azt hiszik, 
hogy a legutóbbi kongresszus után 
a mérsékelt szemsztvók és a radi
kálisok egyesültek.

Vasúti szerencsétlenség.
Sperniberg, aug. 8. A 113. gyors

vonat tegnap délután Spremberg és 
Schleife között összeütközött a 112. 
sz. vonattal. A mozdonyok, négy 
podgyászkocsi és öt személykocsi 
kisiklott és nagyrészt tönkrement. 
15—20 ember meghalt, öt súlyosan 
megsebesült.

T Ö R V É N Y K E Z É S .
F elm en tett rendőrök. Isme

retes eset, hogy január hó 30-án 
a bajai képviselő választás napján 
Vörös János istvánmegyei lakost a 
rendőrségre kisérték és onnét ösz- 
szetörve, összeverve került ki és a 
verés következtében másnap meg is 
halt. Ez ügyből kifolyólag a szabad

kai törvényszék megindította a vizs
gálatot és Balog János, Meistrovics 
Márton és Kel ner András rendőrök 
ellen meg is indította az eljárást. 
A szabadkai törvényszék azonban, 
minthogy a királyi ügyész bizonyíték 
híján mindhármuk ellen elejtette a 
vádat és azt Vörös hozzátartozói 
nem tartották fen, most megszün
tette az eljárást, miről úgy a ter
helteket, mint azoknak védő ügyvéd
jét értesítette.

Ném etből: KSraiUczy Hrnő. 55.

Rajmund tenyerébe fektette arcát 
s eltűnődött egy ideig.

— Hátha nem járok helyes nyo
mon, — mormogta magában, hátha 
Musseline csalódott ! De nem, az le
hetetlen ! Ö volt az, ő volt az !

Rajmund fölemelte fejét.
— És akkor, — szólt most hal

kan, — biztos eszközöm van, mely 
felderíti a valót. Hisz itt van a bő
rönd ! Csak fel kell nyitnom s meg
tudom a titokzatos nevet. Ah ! Nem 
akarok tovább e kinzó kétségben 
élni, — végre tudni akarom. . .

Felnyitotta íróasztalát, elővette a 
bőröndöt s belőle a fekete borítékot, 
melyben anyjának leleplezése volt.

Keze reszketett. Még mindig ha
bozott. Szabad-e neki anyja titkát 
bolygatni, melyet az magával vitt a 
sírba?

Épen felakarta szakítani a boríté
kot, a mint Salome lépett a szobába.

— Salome ! — kiáltá feléje Raj
mund. — Ki küldött? Hogy van a 
beteg ?

— Oh, Guillemot ur magánkívül 
van az örömtől — felelte a leány, 
— engem úrnőm küldött önhöz ; már 
egészen jól érzi magát s önnel sze
retne beszélni.

— Repülök, — felelte Rajmund 
boldogan. Visszatette a borítékot a 
bőröndbe, lezárta s otthagyva az asz
talon, Maionhoz fordult.

— Elkísér, doktor ur?
— Nem, — felelte az orvos. Eb

ben a pillanatban úgy sem akarom 
zavarni, de meg a vizbefulthoz is 
újra el kell mennem.

— Viszontlátásra !
— Rajmund elsietett.
Lajos intett Salomének, hogy ma

radjon.
— Beszélni akar velem ? — kér

dezte az orvost.
— Igen, gyermekem — felelte 

Lajos, — Beszélgetett Irén Guillemot 
ú rra l?

— Igen.
— Nem fogyott egy idegen láto

gatót ?
— De igen.
— Germainet, ugy-e ?
— Öt.
— Azalatt volt ott, mig én távol 

voltam ?
— Igen.
— Sokáig beszélt úrnőddel?
— Ki mondta ezt önnek ?
— Az mellékes, — elég ha tu

dom. Tehát e beszélgetés miatt hi
vatja most Rajmundot?

— Azért kéreti ily sürgősen.
— Helyes, — szólt most Lajos — 

elmehetsz.
(Folyt, köv.)
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Felelős szerkesztő: ,

D U G O V I C H  I M R E .  
L uptu lnjdonosok: A Z  A l  A P I T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
telefon szá m : 62.
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KIS HIRDETÉSEK.
Minden s ió  O  f i l l é r  V astar betűkből C  
f i l l é r  Legkisebb h irdetés 3 0  f i l l é r

Kereskedelmit végzett i f f iS
az írógépen is te jes  jártassá/gal bír, b á r
m ik  irodai alkalma ást koré . Cim a ki- 
adóhivatalban.

Beltéren jutányosán ££“
bútorozott szoba azo nal kadó. Ugyanott 
Ízletes házi koszt is kapható. Bővebbet a 
kiadóhivatalban.

Vesz használt tankönyveket
regényeket és zenemüveket az A n tik vá
rium könyvkereskedés Szabadkán szem
ben a gymiittsiumninb A világhírű >Prog- 
res« cigaretta hüvely főraktár * Nikotin 
men es egyptomi papír 100 hüvely egy do
boz csak 9 ki, a legfinomabb egy doboz 
csak 11 kr. Levélpapír, Írószer. Irodai 
felszerelések bámulatos olc>ók. Kölcsön 
könyvtár havi d ija  30 kr egyedül az An
tikvárium  könyvkereskedésében. Képes le
velező lapok nagy választékban csak 1 kr 
drbja az Antikváriumba.

Varró leányok lefuivt keresek hon
véd ruha elkészítéséhez. Aki már a varrás
ban jártassággal bir előnyben részesül. Cim 
Fazekas János fértíszabó VI. kör, Tompa-u

flÁtórllA7 kö?el e&y nagyobbb udvari IvtvlIIv/j helyiség, mely alkalmas 
ipartelepnek kerestetik. Cim a kiadóban.

lí Aral/náp Jó ta rb an  levő, uj külső gu
i l d  v h p d l mikkal, 35 írtért eladó. 
Kölcsey-utca 238. sz

ü  I n  J  A |i á 7 Fftszerkereskedésnek 
Ej 1 d  U v  II d  Zh vagy korcsmának, 
igen alkalmas ház, mely áll > szoba konyha 
pince és szükséges mellékhelyiségekből, j u 
tányosán eladó. Bővebbet IV. kör, Párdics- 
utca 348. szám alatt.

Intelligens úri házban
látásra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban.

Ü z le t
k iá ru s í tá s .

Van szerencsén a t vásárló-közön
séget értesíteni, hogy Rudics-utcában 
(Paul ékszerész átellenében) rőfös- 
tizletemben összes raktáron lévő 
■---------------- áruimat-----------------

v é g le g
r u s i t o

Raktáron van kanavász, frain, 
karion, vászon, parcket, flanel és 
még több különféle cikk.

A n. é. közönség b. pártfogását 
kérve, vagyok tisztelettel

B ip p  F e r e n c z .
Rudics-ulca.

E legánsan  bútorozott

kiilönbfijáratu szoba
villanyvilágítással,

amely tiszt uraknak is megfelel, azon-
-------------- nal kiadó. ---------  —

Cim a kiadóhivatalban.

A  fő té r h e z  k ö ze l

2-3 szobás lakást
keresek november l-ére.

Cim a kiadóhivatalban.

Szilvásy Ferenc
(Szabadka, Kölcsey-utca 275. sz. 

özv. Lakatos Györgyné háza)

zongora-készítő és hangoló
hangolásokat és javításokat 

évi általányban jutányosán eszközöl.
KaKtáron tart uj h  régi zongorákat.

Régi zongorákat 
legmagasabb árban megvesz

2 s e g é
k e res te tik

kézmü- és divatáru üzletembe,
kik a magyar és szerb nyelvet bírják. 

Önálló eladás kívántatik.
IWB“ 100 korona havi fizetés.

Cim a kiadóhivatalban.

Jé karban levő

hl 0 ?  a v á r o s lig e t
m elle tt

jutányos árban eladó.
Értekezhetni a tulajdonossal Sáncz- 

utcza 135. szám.

E la d ó  s z ő l ő .
A várostól gyalog negyed 
órányira fekvő 7*/2 kapa

halasi s z ő lő i
főképen olasz rizling é- csemegével 
beültetve és teljesen karózva, rajta 

egy lakházzal és budarházzal,

S 7 a b ^ d k e z b ő  H  d ó .
Rővebbet a kiadóhivatalban.

bekebelezés mellett 312, 4, 4i|2°/0 kamatra, 
földekre, házakra, 5, 6, 7%  k-matra vidékre 
is bárhova gyorsan folyósittato . Személy- 
hitelt minden hitelképes egyénnek bárom 
nap alatt. Privátpénzt aznap 8% kamatra.

T  a  r  á  c s k  y  F  e  r c  n c z
bankbizományos

Budapes-, Rotienbiller-utca 5 /B . válaszbélyeg.

Szép nagy telekkel és hozzá 
--------  való kerttel --------

j u  t á  n  v o  s  Á r é r t
Erdő utca 79 szám.

Tisztessíges Keresztény 
fiatalembert

Í IJL Ö U JL  ¥
2000 koronával

in g a t la n , ü z le te k  a d á s
v é te l i  és b an k  b izo m á n y i
vállalatomhoz, mely 4 éve fonnál,
havonkénti átlagos kereset 300 ko

ronának megfelel. 
Közreműködés gyakorlat után.

T a r á c sk y  T e ren cz ,
bankbizományos

Budapest, Rottenbilleru. 5/b.

L a k a t o s  m ű h e l y  á t v é t e l !
Van szerencsénk értesíteni a n. é. közönséget, hogy helyben 

Árpád-utca 158. sz. alatt évek óta fennálló jó hirnevü

trillái fiilön  £ajos-féle

Ariid és lakatos mffluly t
átvettük és azt újonnan átalakítva épület, mii és géplakatos mü- 
helylyé, tovább fogjuk vezetni.

Elválalunk minden e szakmába vágó munkákat, u. m. épület 
mű és géplakatos és különösen pincegazdászati gépmunkákat stb.

Elvállalunk továbbá épületek  és kutak jó karbon tartását 
évi átalányban. — Takarék tű zh e ly ek  k ész ítése .

E téren szerzett sok évi tapasztalatunk előre is biztosítja a 
n. é. közönséget, hogy pontos, gyors és jó munka valamint ju tá
nyos árak által teljes megelégedés kiérdemeljük.

Tisztelettel

Bory Béla és Mamuzsich Kálmán
mü- és géplakatosok 

Árpád-utca 158. sz. Szabadkán.

n e v e lő -  és ta n in té z e t
n y ilv á n o ssá g i jo g g a l, R ák osp alotán ,

(Budapest m ellett, vasúti, posta-, távírda- és telefon állomás).
Az intézet nyilvános nyolc osztályú főgymnasiumában, pol

gári és elemi iskolájában a tanév szeptember hó 1-én kezdődik.
A kiállított bizonyítványok államérvényesek.
Az intézel öt holdnyi parkban, egészséges helyen fekszik. Az

ellátás mintaszerű.
A növendékek lehetnek bennlakók és bejárók.
Értesítővel szolgál az ig a z g a tó sá g .

hatóságilag engedélyezett kifőzési
és lakásközvetitői vállalata-------

(SZABADKÁN, dinnyepiac, VI. kör 98. szám alatt, Fürszt-féle ház.)
!  PERCSICS ERZSÉBET4 
4
4 Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy kifőzési üzle- 
4 telíthet naponkint minden időben
4 
4 m eleg  é s  h id e g  é tk e k  k ap h atók ,
x  ételeknek kihordásra való előfizetése is el fogadta lik. Lakáskö 
2 úgy a helybelieknek, mint vidékiek részére is elfogadtatik.

7 ve* ités

pontos Hiszoljálás a tegok'ótjb áralj mellett. " W í
A n. é. közönség b. pártfogását kérve, maradtam tisztelettel: 

Z P é r c s i c e  Z E Z r ^ í s e t e e t ,  tulajdonos.

M e g n y itá s  a u g u sz tu s  1 2 -é u  e s te  7  ó r a k o r .

4
4
4

Boros hordók
alig használtak, az ország leg
nagyobb bortermelőitől, kitűnő 
minőségben, minden nagyságban

■■■— kaphatók -------

C Z IG L E R  GYULA
: ....kereskedőnél —— —

Szabadka, Ví. kör, Magvar-utca.

Nyomatott a Kiadók Klailek Hamburger villamerőre berendezett könyvnyomdájában.
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