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A kibontakozás.

leiének ezen magyarázása ellen szonzása lenne az a 67-esek ré
kifogást emeljen. Nem pedig széről megnyilatkozott előzé
Ha rekriniinálni
...
.akarnánk,
. , . . azért, mert ezzel a kibontako- kenységnek, hanem, ismételjük,
„ a g y o n k ö n n y e n m e g t e h e t n e n k . z i g e , é a k a d á l k a t 8 r d i t e n i a haza iránti kötelesség is.
Sok oly körülményre hívhat- nem akar
nánk föl az ellenzék emlékező
tehetségét, amelyekről a válasznic£ másért sem. Nem
A politikai helyzet.
tások eredményét látva, köny- m,é£ azért, mert a szabadelvű(S aját tudósítónktól).
ilyen megfeledkeztek, de amely PiU’^ csa’; U&Yőhajtja a magyar
Budapest, 1905. február ti.
körülményeket a kibontakozás- közgazdasági és a teljes polinál figyelembe is vehetnének.! ^ a i önállóságot, mint a füg A szövetkezeit ellenzék vezérlőgetlenségi. Örül tehát annak, bizottsága ma délelőtt tiz órakor
Ilyen például az egyesült el hogy ez az óhaj bárminő kö tartotta a választások óla első érte
lenzék egy kijelentése. Apponyi rülmények között nyilvánvalóvá kezletét. Jelen voltak : Kossuth Fe
Albert és vele együtt a többi lesz. Megmarad azonban régi renc, Apponyi Albert gróf, Bánífy
ellenzéki pártvezérek kijelentet álláspontja a fokozatos haladás Dezső báró, Zichy Aladár gróf, Szeték, „hogy ök az ex-lexben mellett, amely álláspont komoly- derkél‘' i Nándor> Barab4s Béla- u8történt házfeloszlatást semmis ságát ma már a győzedelmes ron G4bor’ Holló Lajos, Sighy Gyula,
nek tekintik és hogy ök az ex- függetlenségi párt vezéremberci Gull"er <,Sula> Hock János, Polonyi
lexben történendő választás után is kezdik hangoztatni.
Géza- T6th J4nos’ Eöt,ös lv,ri’ls'
,
Vázsonyi Vilmos, Justh Gyula, Ra
helyüket a házban a régi man
Es az volna kívánatos, hogy kovszky István és Batthyányi Tiva
dátumuk alapján fogják elfog
lalni. “ Vájjon ha következete a mint nem gördít erkölcsi ne dar gróf.
sek akarnának maradni, nem hézségeket a kibontakozás elé Hivatalosan erről a mai értekez
kellene-e most a nyert többséget a szabadelvű 67-es párt, úgy letről a következő jelentést adták ki:
„A szövetkezett ellenzék vezérlő
illuzóriusnak tekinteni? Hanem ne gördítsen a függetlenségi
persze könnyű az ilyen kijelen párt sem merev állásfoglalással, bizottsága ma délelőtt 10 órakor
*'Gie ülést tartott, melyen ''’ossnth Ferenc
tésekről megfeledkezni, különö amivel külömben vezéreinek »é
sen akkor, ha tudják, hogy a ményével is ellenkezésbe kerülne. íe|„0k0|t t)dVó«oíte a bizottság tagA függetlenségi párt, ha ko- jait és örömének adott kifejezést a
legyőzött fél nem tartaná mél
tónak, hogy az ellenzéket a kö molyán akarja a haza üdvét, szövetkezett ellenzék diadala fölött,
mindezt figyelembe is fogja melyet a választásokon elért. Ziehy
vetkezetességre kényszerítse.
venni. Hiszen meg kell tennie Ná idor gróf a szövetkezett ellenzék
l)e nem is volna észszerű
ezt
annál
is
inkább,
mert
a
tagyjai nevében köszönetét mondott
dolog, ha a bonyodalmakból
leendő kibontakozást hasonló szabadelvű part méltáhyossá- Kossuth Ferencz elnöknek a válaszrekriminálásokkal
megnehezí gában és alkotmánytiszteletében (ásóknak pártatlan buzgósággal, tatené az a szabadelvüpárt, mely annyira megy, hogy nyíltan han- 1piniattal és loyalitással eszközölt
nek évtizedek óta egyetlen célja goztatja a szükségességét annak, vezetéséért. Ezután Kossuth Ferenc
volt csak, a haza, a jövö bol miszerint a Ixossuth-párlot ö elnök kiemelvén, hogy azok a célok,
lelsége a bonyodalomból leendő j melyeknek biztosítása végett az el
dogságának megalapítása.
kibontakozás megkönnyítése vé- lenzéki pártok szövetkeztek, a váFelvethetnék még azt is, hogy gett meghallgassa Es ezt a : lasztások kedvező eredményének
a nemzet Ítéletének ^lényegét nézetét nemcsak belföldi lap- dacára, még mindig támadásoknak
félremagyarázni szabad nem jaiban, hanem nyíltan hirdeti vannak kitéve. Azt indítványozza,
volna. Mi fölött kérték ki a a küllőid előtt is.
hogy az ellenzéki pártok szövetkenemzet Ítéletét? Afölött, vájjon
Ugy Írták, hogy ma talán már zése továbbra is föntartassék. Báró
a lex-Dánielt elfogadja-e tör biztosabb híreket nyer az or Bánffy Dezső és gróf Zichy Aladár
vénynek vagy sem? Csupán szág a pártvezérek tárgyalá hozzájáruló kijelentései után a ve
csak e fölött. És a nemzet csak sainak eredményéről. Melyik zérlőbizottság az elnök indítványá
azt mondta ki, hogy a lex- magyar ember az, aki a békét hoz, a szövetséj fen tartásához egyDánielt törvénynek el nem is feltételezö haladást szereti, hogy !hanyulay hozzájárult. A bizottság
merheti.
ne óhajtaná a pártvezérek meg-!ezután folyóügyekei intézett el.“
Látjuk azonban, hogy az el egyezését. E megegyezés elé a Értesülésünk szerint a bizottság
lenzék most már nagyon böl 67-es alapon állók egyetlen; ezután foglalkozott Andrássy Gyula
csen hallgat erről, s azt mondja, akadályt sem gördítettek. A! gróf előterjesztésével is azt hatáhogy a nemzet Ítélete Magyar 48-as alapon állóknak is köte-jrozta, hogy Kossuth Ferencet és
ország
teljes függetlenségét lessége, bogy a megegyezés elöl Apponyi Albert grófot bizza meg
őhajtja.
minden akadályt elhárítsanak és azzal, hogy Andrássy Gyula gróffal
A szabadéivüpártnak nem ju a haladást megkötő merevség- a tárgyalásokat ma délután 2 órakor
tott eszébe, hogy a nemzet ité- böl engedjenek. Nem csak vi- folytassa. A vezérlőbizottság mai
Igen finom minőségű egyptomi hüvelyek
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ERDÉLYI D. ÉS T r s a
m. k r . különlegességi és doháuyiiagyárudában
Kossuth-u.

SZABADKÁN

Koaauth-u.

o N a g y o b b v é t e ln é l k e d v e z m é n y , o

S z e rk e sz tő sé g és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdája
Batthyány-uteza 5. sz.

tárgyalásából kiszivárgott az is, hogy
Bánffy Dezső báró mindjárt elöl
járójában kijelentette, hogy egy pilla
natig sem gondolt arra, hogy az
ellenzéki szövetkezésből kilépjen.
Az ellenzéken elterjedt hirek szerint
a király pénteken Budapestre érke
zik és szombaton délelőtt többek
között Kossuth Ferencet, a függet
lenségi párt elnökét is fogadja. Hiva
talosan azonban ezt a hirt nem erő
sitik meg.
A n d r á ssy

G y u la

g r ó f m is s z ió ja .

Andrássy Gyula gróf ma ismét
tárgyalásokat kezd az ellenzéki ve
zérférfiakkal, de eredményes befeje
zéséta jelenleg folyamatba helyezett
tárgyalásoknak csak holnaputánra
lehet várni, amikor már a szövetke
zett ellenzék plénumának határozata
ismerete lesz.
Azt tartják, hogy Andrássy Gyala
gróf szerdán megy ismét a király elé.
K o ss u th n em le s z m in is z t e r .

Kossuth Ferenc környezetéhez ta r 
tozó politikus mondotta : Tudom,
hogy az esetleges koalíciós minisz
tériumban sem vállalna tárczát
Kossuth Ferenc. Ahhoz, hogy őt
biznák meg kabinet alakítással, neki
sincs reménye. Resszort-rniniszternek
ő pedig nem megy. De nem megy
Apponyi sem. Miniszternek való em
ber igen sok van a függetlenségi
párton. Válogathatnak belőle.

Felhívás Szabadka intclligens p o lg árság áh o z.

Lapunk minapi számában meg
emlékeztünk már azon sajnálatos
dologról, hogy a „Szabadkai Polgári
Olvasókör'1 a vezető egyének legjobb
igyekezete dacára tagjai nagy részé
nek közönye folytán válságba jutott,
további fennmaradása kérdésessé vált.
Ezen egyesület több mint negyed
századon át teljesített kulturmissiót
városunkban, teljesítette pedig ezen
hivatását már akkor is, amikor e
téren már egészen egyedül állott,
sőt a korábbi években városunknak
nemcsak szellemi, hanem politikai
életében is előkelő szerepe volt ezen
egyesületnek, amely mindenkor erős
sziklavára volt a magyar nemzeti
és előharcosa a nemzeti állam ki
építésének.
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BACSM EGYE1 NAPLÖ.
De nemcsak a múltban, hanem
ma is fontos hivatása van a polgári
olvasókörnek városunkban, — az,
hogy kebelében szórakozást, szellemi
élvezetet és művelődést nyerjenek
intelligens középosztályunk azon ele
mei, kik a napi politikától magukat
távoltartani kívánják, miután az
egyesületből a politika jelenleg telje
sen ki van zárva.
Ezért arra kérjük polgártársainkat,
hogy ezen érdemteljes múlttal di
csekvő egyesületet ne hagyják el,
ne sajnálják a csekély 12 korona évi
tagsági dijat, amelynél elég gyakran
a cigánynak is többet adnak egy
nótáért.
Hogy az egyesület jelenlegi célja
a magyar nemzeti szellem és mű
veltség terjesztése felé a legjobb
utón halad, ennek legjobb biztosí
téka az egyesület jelenlegi elnöké
nek, Mérey Ágostonnak, főgimnáziu
munk közszeretetben és közbecsülésben álló tudós tanárának egyéni
sége, ki fáradhatlan buzgalommal
személyesen intézi, vezeti és ellen
őrzi az egyesület ügyeit.
Belépési nyilatkozatok naponkint
reggeltől estig elfogadtatnak a kör
helyiségében (Kunetz testvérek üzlete
fölött az emeleten, Deák-utca).

Február 12. A szabadkai famunkások
szakegyletének táncm ulatsága a Szarva*
vendéglőben.
Február 12. A Szabadkai Kereskedelmi
és iparbauk részvénytársaság évi rendes
közgyűlése délelőtt 10 érakor az intézet
helyiségében.
Február 12. A Földm űvelők takarékpénztára ré zvénytársaság rendes évi köz
gyűlése délelőtt 9 érakor az intézet helyi
ségében.
Február 15. A szabadkai pincéri k ar bálja
a Nemzeti kaszinó étterm ében.
Február 25. M. á. v. szolgaszem é'yzet
tánczm ulatsága a Spitzer Ignáoz-féle ven
déglőben.
M árcius 6. A szabadkai általános mun
kásszervezet táncvigalm a a Spitzer Ignáczféle vendéglőben.
M árcius 9 Cigányba), a Spitzer Ignácféle vendéglőben.^

— P o lg á r m e s t e r i k i n e v e z é s . Dr.

Bíró Károly polgármester Imrics Já
nos javadalmi hivatali dijnokot és
Tumbász Antal helybeli lakost ja
vadalmi hivatali ügynökökké nevezte
ki ideiglenes minőségben.
— U J u b b ta g o k a Szabad L y c e u m
e g y e s ü le t b e n . Dr. Barta Antal, Dr.
Milkó lzidorné, dr. Vali Dezsőné,
Wilfenz Alfréd, dr. Blau Lajos, Lányi
Mórné a szabad Lyceum egyesület
pártoló tagjainak sorába, Halbrohr
Adolf és Mamuzsich Félix t. kanonok
plébános az alapító tagok sorába
léptek be.
— F ö ld m iv e s is k o lá n k és a
s e ly e m t e n y é s z t é s . A palicsi föld
mives iskola faiskolájából a szegzárdi
selyemtenyésztési felügyelőség meg
keresésére a város 30' 0 darab sze
derfa csemetét engedett át darabon
ként 30 fillér árban. A facsemeté
Forradalom Oroszországban. ket tavasz kezdetén fogják a felü
gyelőségnek szállítani.
S z o s z n o v ic e , febr. G.
— E lj e g y z é s . Gyergyó-Zááhegyi
Dombrovóban tegnap 15.000 mun
Veress Béla, kir. törvényszéki aljegyző,
kás tüntetett és zászlók alatt vonult
eljegyezte Horvátovits Hózsika kis
Szosznovicébe. Innen a varsói pálya asszonyt, llorvátovics Ernő leányát
udvarhoz akartak menni, de a kozá Szabadkán.
—
N é v m a g y a r o s ítá s . Kiskorú
kok megakadályozták őket ebben,
mire azután visszavonultak Dombro- llalbrohr Izidor tiszakálmánfalvai
illetőségű ugyanottani lakos családi
vóba. A kozákoknak nem kellett
nevét belügyminiszteri engedéllyel
fegyverüket használni.
„Hajós“-ra változtatta.
P é t e r v á r , febr. 6.
— Az izr. ifjú sá g tegnap tartott
Antonius pétervári metropolita. ki értekezletén elhatározta, hogy márc.
január 25 én fogadta a Putilov-mü- 18-án a Pest szálloda termeiben
hangversenynyel egybekötött jótévek munkásküldöttséget, tegnap a konycélu mulatságot rendez az izr.
Pulilov-müvek templomában könyör nőegylet népkonyhája javára. A mu
gő istentiszteletet tartott. Az imád latság már is nagy érdeklődést kel
ság előtt beszédet ’intézett a mun tett, különösen a íiatal hölgyek kö
kásokhoz és szivükre kötötte, hogy rébe, kik örömmel értesülnek, hogy az
agilis rendezőség Karnevál uralmát
csöndesen viselkedjenek és szaba még márciusra is kiterjeszti.
duljanak meg a bujtogatóktól.
— A dühöngő e x rendőr
KuB e r lin , febr. G.
luncsics volt városi rendőr tegnap
Az orosz forradalmi párt vezérem este mindenkit leszurással fenyege
berei megdönthetetlen bizonyítékát tett. A veszedelmes fenyegetés végre
hajtását a rendőrök gátolták meg,
bírják annak az aljasságnak, hogy bekísérvén Kuluncsicsot a fogdába,
a pétervári munkásforradalomra, — miközben a rendőröknek is halált
sztrájkokra, a reakciós párt vezető Ígért. Ezek azonban minden fenye
embereinek bérencei bujtogatták fői getés daczára is hüsre tették. Ma
a munkásokat, hogy igy a forradal azután a fogdában is kitört rajta a
düh s a vaskályhát darabokra törte.
mi hangulattól megijedt cárnál elér
— T a lá lt é k sz e r . Tegnap az ut
hessék terveiket és megbuktassák a cán egy arany lánc függeléket talál
haladóirányzatu kormányt.
tak, amelyet megtalálója a rendőr
Ez a sötét tervük sikerült, a ha ségnek átszolgáltatott, igazolt tulaj
talmat kezeikbe kaparitották, — de donosa a rendőrségnél átveheti.
— K e m é n y tii/ a sz ín h á z b a n .
egész Oroszország lángban áll és
Tegnap az előadás végefelé kigyuladt
tömegesen pusztulnak el az emberek. a színház kéménye s bár a közön
ségnek tudomása volt, hogy a tűzol
tók is a szinházhaz jöttek, nyugod
tan nézte végig az előadást. Az elő
adók is hozzájárultak lélekje'enléTÁ JÉ K O ZTA TÓ .
tükkel, hogy nagyobb pánik nem
Szabadkai közkönyvtár és nnizeum. Nyitva történt. Megelőzőleg félórával a Deák
hz rdán <s szombaton délután 3-tól 6-ig utcában lenő Vermes-féle házban
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-ig*.
is volt kéménytüz.

H ÍR E K

Február 12. A in. á. v. mtihelyi alkal
mazottak tánevig dma a Peat szálloda összes
termeiben.

2 ’-iki számában a következő rendőri
hirt olvassuk: „December 9-ike óta
a badeni árukezelőségnél egy Grácba
szóló láda D. B. 18144. jelzéssel
ellátva, mely 30) üveg „Sirolin“-t
tartalmaz 117 kg. súlyban, eltűnt.
„Sirolin" a légzőszervek betegsége
elleni gyógyszer, mely egy helybeli
cég által lesz előállítva. Az üvegek
a cég nevével vannak ellátva. Az
elküldésbeni tévedés ki van zárva,
mert minden kérdezősködés külföldi
állomásoknál eredménytelen maradt."

T Á V IR A T O K

____________ 1905. feb ru ár 7.
szemrehányásban volt részünk. Az
egyikünk azt mondta, hogy legjobb
lesz ha megöljük magunkat, mert
igy a buktató tanár ur is bajbajul
Miután mind az öten beleegyez
tünk az öngyilkosságba, sorsot huz
tunk; én húztam az első számot,
utánam sorba jöttek a többiek. S
megnevezte őket.
A vallomás hallatára megdöbbeni
Schneller természetesen nyomban
tudatta a hirt a rendőrséggel s igy
sikerült megakadályozni, hogy ° a
gyerekek szörnyű tervüket inegva
lósitsák.

A szerb k o rm á n y lem o n d ása.

Budapest, feb. 5. Belgrádból je
lentik: A Pasics-korinány a király
nak benyújtotta a lemondását, me
lyet az uralkodó elfogadott. A kor
mány lemondását azzal okolta meg,
hogy Balugcsics a király magántit
kára folytatja küzdelmét a kormány
ellen. Ezzel szemben azt hangoztat
ják, hogy Balugcsics megszakította
az udvarhoz való viszonyát és mosegyszerüen mint magán ember sze
repel. A király délelőttre a szkupstina elnökségét a palotába hivatta.
L o n d o n , február 6.
A Daily Telegraph jelenti Tokióból
tegnapról: A hejkontaji csatában 24
japán tiszt esett el. Tiz súlyosan, 14
pedig könnyen sebesült meg. Tanabe
tábornok is a súlyosan megsebesül
tek közt van. A japán császár Togo
tengernagyot szombaton kihallgatáson
fogadta. Togo ezekután visszatér a
hajóhadhoz. Mazurana tábornok, ki
a japánokat a 203 méteres domb
elfoglalásakor vezényelte, agyszélhüdésben elhunyt.

Ámor a postaszekrényben.

A szerelem pajkos istenkéje nyi
lainak jó részét tudvalevőleg régi
idő óta a postaszekrény közvetítésé
vel röpitgeti.
Ez a piros, ormótlan jószág azon
ban, amelyikből a jelző tábla szerint
mindig éppen öt perccel előbb vit
ték el a leveleket, mint a mikor a
miénket beledobjuk, olyan különös
szerepet aligha játszott még szerelmi
históriában, mint amilyennek most
volt házasság a befejezése.
N. Irma bajai hölgy egy bálvány
utcai nagykereskedésben vezeti oda
adó buzgósággal. a főkönyv tartozik
és követel rovatát. A múlt hetekben
levelezőlapot irt a szüleihez, amely
a postaszekrényben kéretlenül is
odacsatlakozott egy keresztkötés alá
bujtatott újsághoz s azzal együtt L.
J. fiatal kereskedő asztalára került.
Ez megnézte a véletlenül hozzá
jutott, nyilt levélkét s annyira meg
tetszett neki a graciózus* kedves
hang, amely kiáradt belőle, hogy irt
a leány szüleinek, akinek elküldte
a levezőlapot és megkérte őket, hogy
legyenek segítségére abban, hogy
megismerje a leányt.
A dolog, úgy lászik simán mehe
tett, mert ma kaptuk az eljegyzési
kártyát. A keresztkötéses újság a
mely annyiszor okozott már kelle
A halál önkéntesei.
metlenséget azzal, hogy a lapjai közé
Budapest, febr. G.
idegen levelek kerültek, ezúttal meg
Nap mint nap egész csomó ember csinálta egy párnak a boldogságát.
dobja el magától a fővárosban az
életét, úgy, hogy maga egy-egy öngyilkosság ténye már feltűnést se
kelt.
TANUGY.
Egy kis (iu szerencsésen végződő
Az is k o la s z é k folyó évi február
öngyilkossági kísérlete azonban most
egy megdöbbentően .érdekes öngyil hó 9 én délután 4 orakor a központi
kos szövetkezetről lebbentette fel a községi elemi népiskola nagytermé
ben iskolaszék ülést tart, melynek
titok fátylát.
ÖL modern iskolás gyermek ugyanis tárgysorozata a következő: 1. Az
ahelyett, hogy nagyobb szorgalon 1/905. sz a. kelt „Meghívó** n jelzett
által igyekezett volna a rósz bizonyít tanitóválasztások, t. i. egy-egy bel
ványt megjavítani, elhatározták, hogy területi tanító s tanítónő, továbbá
ezek választása által üresedésbe ke
megölik magukat.
Teljes hidegvérrel állapították meg rülő s egy külön hirdetett külterü
a szövetkezeti öngyilkosság részleteit, leti tanítói állások betöltése. 2. A
s ha az első kísérlet sikerült volna, elveendő jegyzőkönyv hitelesítésére
úgy bizonyára a többi is betartotta l tag jelölése. 3. A kir. tanfelügyeöség átiratai november és decemvolna a megállapodást.
Az első öngyilkosjelölt Schneller >er havi isksz. üléseken felvett jegy József volt, aki vasárnap délután a ;őkönyvek jóváhagyása tárgyában,
Verseny-utca 1G. számú ház II ik k U. a. átirata Petonszky József
emeletének a korlátján átvetette ma aniló nyugdíjazása s állásának begái, leugrott. Szerencsére a szeren öltése tárgyában. 5. A közig, biz.
csétlenségben, hogy csodás véletlen íalározatai Petonszky József és Kubői semmi baja sem esett s meg uncsics Bodog szabadságolása tár
tehette szenzációs vallomását s igy cában. 6. U. a. hat. Ognyanov Pésikerült a halál másik négy önkéntesét er korpótléka tárgyában. 7. Elnöki
elentések a nép- és polg. iskolai
lebeszélni szörnyű szándékukról.
Mikor ugyanis Schneller Adolf a nulasztások beterjesztése tárgy. 8.
városi villanyos hivatalnoka az ön I. a. jelentése Haraszti Gyula tanító
gyilkos jelölt fin bátyja Luthér-u. I. [halálozása s helyettesítése tárgy.
számú lakásán vallatóra fogta a fiút, . Két másodosztályú fizetést élvező
az a következőket adta elő szinte anitó előléptetése az 1. oszt. fizeésbe. 10. A népisk. felügy. igazgató
dicsekedve:
Mi öten csupa jó pajtások és já t alentése Kuluncsics B. tanító elhalálb—• Mi m in d e n t lo p n a k . A „Bas- szótársak rósz bizonyítványt kaptunk ása és állásának betöltése tárgyában
1. U. a. jelentése Rieszné/ Balogh
ler Zeitung & Handelsblatt" január emiatt odahaza folytan szidásban,

1905. feb ru ár 7.
Gizella, Pék Simon, Koraornó Lendvay Agnes, Budanovics ’Antalné, Ispánovics Mátyásné szabadságolása
és helyettesítése tárgyában. 12. U.
a. jelentése a tanítók s tanítónők ki
sebb mulasztásai tárgyában. 13. A
városi tanács értesítése a polgári
leány iskola ének és rajztanári állás
szervezésének jóváhagyása tárgyában
11. U. a. határozata Bieszné B. Gi
zella szolgálati idejének beszámítása
tárgyában, lő. U. a. határozata az
igazolatlanul mulasztó tankötelesek
iskoLba terelése tárgyában' ltí. Ispánovics Mátyás panasz feljelentése
Meznerics Ferenc igazgató és Szilá
gyi Imre tanító ellen. 17. Közig bi
zottság határozatai Kuluncsics Mária,
Balázsné T. Julia és Faludi Ilona
szabadságolása tárgyában. IS. Elnök
jelentése a három kisegítő tanítói
állás betölté-e tárgyában.

A feleséggyilkos zeiitai ren
dőr,
— Esküdtszcki tárgyulás. —

A most folyó esküdtszéki cyklus
legszenzációsabb bűnügyét kezdte ma
tárgyalni a szabadkai esküdtbiróság.
A vádlott egy zentai rendőr, akit
ledérsége és könnyelmű életmódja
a teljes erkölcsi züllés lejtőjére jut
tatott, ugyannjra, hogy bűnös élet
módja egyik osztályrészesének puszta
óhajára képes volt IS éven át hű
élettársát terv szerint orozva meg
gyilkolni és rémes tette még a meg
bánás érzetét sem keltette benne,
mert úgy a vizsgálat alatt, mint
pedig birái előtt a legcinikusabb go
nosztevők módjára tagadja, hogy
bármi része is lett volna hitvesének
meggyilkolásában.
A g y ilk o s s á g e lő z m é n y e i.

Nagy Szentesi Orbáa zentai városi
rendőr, a zentai rémes bűntény
tettese, hét éven át szolgálta a Zenta
város közrendészetét és ezen idő
alatt felebbvalói teljes megelégedé
sére működött és épen szolgálatában
szerzett tapasztalatai vi zették a gyil
kosság előkészítésében, amelyet szinte
hihetetlen furfanggal és ügyességgel
eszelt ki.
Nagy Szentesi házasélete, különö
sen az utóbbi időben, valóságos kín
szenvedés volt a szerencsétlen élet
társára nézve; alig volt nap, amelyen
véresre ne verte volna az elveteme
dett ember törvényes élettársát. A
halálos rettegésben élő asszony, aki
azt is tudta, hogy hűtlen lérje egy
év alatt három szeretővel is folyta
tott viszonyt, egy időre el is hagyta
Nagy Szentesit, amely időre a züllött
ember Hitry Viktóriához, akkori és
utolsó kedveséhez költözött és való
színűleg ezen idő alatt érlelte meg
lelkében minden tekintetben méltó
bűntársa azt, hogy tegye el láb alól
a feleségét.
Mikor Nagy Szentesiné Szegedről
hazajött és megtudta, hogy ez idő
alatt férje szeretőjénél lakott, elke
seredésében felkereste a céda te
remtést és paprikát szórt a szemébe.
Hitry Viktória ekkor kijelentette
Nagy Szentesi előtt, hogy inig az
asszony él, ők többé nem érintkez
hetnek.
A g y ilk o s s á g .

Ezen körülmény érlelte meg végleg
a gyilkosban az elhatározást és nem
is késett szándéka végrehajtásában.
Augusztusi, és 10-ike közötti éjjé
len, amikor az őrjáratról hazatért,
szeretője segítségével a bezárt kaput
kinyitották a szobaajtót pedig már
előző napon elkészítette, úgy hogy
csak bekellelt nyomnia, hogy az
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zajtalanul kinyíljon. Gyorsan végzett
az ágyában nyugodtan alvó felesé
gével. Egymásután több késszurást
ejtett a mellén, úgy hogy a szivét
is átjárta a gyilok. Azután nyugod
tan levetette véres ruháit és a szek
rényből tiszta ruhát véve elő, átöl
tözött. A bűnjeleket összekötözte és
nehezékül egy téglát kötve a cso
maghoz, a kútba dobta. Az ágygyal
szemben levő ablakot betörte és
nyitva hagyta, hogy a nyomozás irá
nyát eltérítse magáról.
A nyomozás megindításakor azon
ban mindjárt reá került a gyanú,
azonban semmiképen sem lehetett
vallomásra bírni, állhatatosan taga
dott, amint azt még most is teszi,
bár telemre hívási jetenetet is ren
deztek vele a nyomozás vezetői.
Az esk ü d tszék m e g a la k u lá sa .

Mára tűzte ki az esküdtbiróság
Nagy Szentesi Orbán szenzációs bűn
ügyének tárgyalását és az érdeklő
dők nagyszáma, amely teljesen meg
töltötte a tárgyaló termet, lázas ér
deklődéssel kiséri figyelemmel az
érdekes tárgyalás min en mozzanatát.
Az esküdtbiróság elnöke dr. Polgár
József, szavazó bírák Marián Miklós
és dr. Jocits Milorád. A vádhatóságot
dr. Eperjesét Béla kir. ügyész kép
viseli. A védő tisztét dr. Fischer
Jákó ügyvéd helyettese Ács Jenő
tölti be.
Esküdtekül kisorsoltattak: Angeli
Henrik, Boholy Imre, Prokes Ignác,
Kádár György, Krempotics Imre,
Rómics Pál, Pillér György, Rudics
István, Keller István, Bóth Ármin,
Lendvay Mihály, Szigethy József,
póttagok: Terzin József és dr. Vojnics Gyula.
A v á d lo tt v a llo m á sa .

téröl egy lelógó húscafatot vágott
le és ettől vérezte be magát. A
talált bűnjelekből csupán az inget
és a kést ismeri el a magáénak. A
kapun levő vérnyomokra azt mondja,
hogy az festék. Mire elnök megjegyzi,
hogy miért védi az ismeretlen gyil
kost.
A ta n u k k ih a llg a tá s a .

Ezután a tanúkihallgatásokra ke
rült a sor.
Dudás Lajos polgármester előadja,
hogy vádlott felesége több ízben járt
nála, elpanaszolva félje bánásmódját.
Tanú figyelmeztette vádlottat, hogy
ha állásában meg akar maradni,
becsülje meg magát. A szerelmi vi
szonyról is volt tudomása.
Dr. Papp Imre ügyvédjelölt vallja,
hogy a meggyilkolt asszony Ellinger
ügyvédnél válópert akart indítani.
Dreyer István főpincér látta, amint
a gyilkosság utáni reggelen vádlott
a vendéglőben izgatottan kért cigarőt tát
Dr. Glücksthal Adolf főorvos va
lótlannak tartja vádlott ama vallo
mását, hogy gyermekének testéről
húst vágott volna le. Igazolja, hogy
vádlott a gyilkosság előtti reggelen
vitte be gyermekét a kórházba.
Boros Mihály rendőrőrmester iga
zolja, hogy az őrjáratot 3/4 1 órakor
fejezték be.
Boros Viktor cselédleány elmondja,
hogy Nagy Szentesi szerelmi ajánla
tokkal ostromolta s mikor elutasí
totta, több ízben lelövéssel fenye
gette, úgy hogy kénytelen volt Zen
tárói Pankotára menni.
A tárgyalás további folyamán több
jelentéktelenebb körülményre vonat
kozólag folytatták a lanukihalgatásokat. A legfontosabb tanú Hitri Vik
tor kihallgatása holnap délelőtt lesz.
ítéletkihirdetésre előreláthatólag
holnap a késő esti órákban fog sor
kerülni

Elsőnek a vádlottat hallgatják ki.
Ellenszenvet keltő megjelenési', vö
röses hajú és arcú 40 45 év körüli
ember aki első pillanatra a cynikus
megátalkodott gonosztevő benyomá
sát kelti és egész kihallgatása fo
lyamán e benyomást meggyőződéssé
érleli. Tétovázás nélkül felel a kér
désekre és azonnal észreveszi, ha Sliudeu szó 2 f i l l é r . Vastag belükből ©
fogósabb kérdést intéznek hozzá, f i l l é r . L ejk iseb b hirdetés 3 0 f i l l é r
amelyekre erősen a kérdező szemébe
nézve, azzal felel, hogy erre csak az Állást keres gép- és gyorsfelelhet, a ki a gyilkosságot elkövette,
pedig minden körülmény úgyszólván Írási tanfolyam ot végzett fiatal leány. Esetkétségtelenül az ő bűnössége mellett lkg ó rá k a t is ád. Elemi és polgári isk lai
tanulók o k tatását is elvállalja. Cim a ki
bizonyít.
adóban.
Elmondja, hogy az nap kedden
egész napon át szolgálatban volt,
este őrjárattal volt és 2 óra után Fóposta közelében
“
tért haza. Vallomásának ez a része kás kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
már is valótlannak bizonyult, mert
már :,/i 1 órakor fejezték be az őr
ill i VI J a II L l vásároljon az A ntikva
l v l l l l u v l l h l rium ban: Képes köny
járatot és a gyilkosság I óra után
vek, ajándék könyvek, képes levelezőlapok
történt. Részeg állapotban tért la drbja
1 kr levél papírok, emlék könyvek
kására, ahol mint mondja, a kapuban bám ulatos olcsón az A n tik v á r iu m b a S za
t'laludt és a szomszéd íiu keltette badkán Petőfi u. 68 sz. Blum háza gymna
föl, akit aztán át emelt a kapun és sium átallenébeu. K ölcsönköuyvtár havi
kr. dij. H angjegyek, könyvek használtak
az nyitotta ki. A mint szobájába 30
é te tu e k és eladatn ak .
ért, azonnal észrevette a történteket
és megpillantva felesége vérző tete
Ilii VI helyettesítés céljából
inét, ráborult és megcsókolta.
llUiVI okleveles r. kath. ta n í
Elnök: Miért épen ott, a hol leg tót keresek. Oklevél m ásolattal és a fizetési
igény megjelölésével elláto tt aján lato k at
véresebb volt?
Vádlott: Kiváncsi voltam, melyik sürgősen kérem cím em re k ü ld en i: Fehér
K ároly ta irtó , Péterréve. (Bács megye.)
része volt megsebezve.
Elnök: — Voltak e akkor jelen,
mikor a holttestet megcsókolta:
Lakás
változás.
Mária
okleveles
- Vádlott: — Voltak, de nem szülésznő lakását Petőfi-utcza csirke piacz)
tudom őket megnevezni.
idb Illés Antal ur házába helyezte át.
Elnök: Azt akarta megnézni, hogy
jól szurt-e. Szálljon magába és szánja
állást keres csakis előkelő
Nevelőnő családnál egy óvó :ö, ki n é 
meg a bűnét.
— Vádlott; — Nem érzem magam met, m agyar, francia nyelvből ia ad o k ta 
tást^ Cim a kiadóban.
bűnösnek.
Arra a kérdésre, hogy a 28 vérfolt hogyan került a mellényre, azt Jó házból való “ S E J . S
mondja, hogy kis gyermekének tes- [faszobrász a gázgyárral szemben.

Kiadó lakás.
Az újonnan épített hon
véd laktanya közelében
egy különálló úri lakás,
mely áll több szobából,
mellékhelyiségekkel,

is

tállóval és kerttel május
hó l-től kiadó.
M U LATSÁG .
A Máv. a lt is z t i k ö r m u la ts á g a .

Folyó hó 4-én tartotta a szabadkai
Máv. altiszti kör ez idei táncmulat
ságát a Pest-szálloda összes termei
ben, amely mondhatni, igazán szépen
és fényesen sikerült, habár anyagi
tekintetben nem sikerült oly jól,
mint ahogy rendesen szokott a Máv.
altiszti kör bálja. De mindamellett
az idei farsang legszebb és legfénye
sebb mulatságai közé lehet sorolni.
Jelen voltak: Bezerédy István főispán,
dr. Biró Károly polgármester, Varga
Károly országgyűlési képviselő, Pitrolfy állomásfőnök, Szász Hugó nyug.
szertárfőnök, Katona Soma helyettes
állomásfőnök, Krempe Péter műhelyfőnök, Erdély Samu Máv. mérnök stb.
Asszonyok: Asszinger Salainonné,
Aradi Mártonné, Bezdán Benőné,
Bölcskey Lajosné, Beics Ferencné,
Égető Lajosné, Fridrich Józsefné,
Golovarsing Károlyné, Gerber Jakabné, Hirt Jánosné, Joó Albertné,
Kiss Sándorné, Kincses Dánielné,
özv. Kuntity Ferencné, Kuluncsics
Lázárné, Kuluncsics Jakabné, Kovács
Józsefné, Kun JózSefné, Kökény Ad
taíné, Lányén József, özv. Mauer
Alajosné, Nemes Gusztáváé, Noszián
Sándorné, Ognyanov Istvánná, Posta
Antalné, Pietsch Ferencné, Rákics
Sándorné, Rónai Henrikné, Rixner
Györgyné, Szaghmeiszter Ernőné,
Szénié Gergely né, Tóth Albertné
(Kis-Szállás) Tóth Béláné, Vászits
Péterné, Virág Istvánná, Vincze Andrásné, Varga Jánosné.
Leányok: Aulich Mariska (Zenta),
Asszinger nővérek, Aradi Rozika,
Banyári Matild (Ada', Basics Mariska,
Bezdán Erzsiké, Bölcskey Katica,
Kecsenovics Ella, Kovács Gizella,
Kiss nővérek, Kuntity Matild, Kulun
csics nővérek, Kun Etelka, Kincses
Ilonka, Mayer Leopoldné, Noszián
Margit, Kákics Olga, Szaghmeiszter
Etelka, Szén te Mariska, Tóth Irénke,
Varga Mariska, Virág nővérek, Vince
Ilonka, Volgár Mariska (Szeged).
A sz a b ó m u iik á so k vasárnap este

tartották a Pest szálloda termeiben
táncmulatságukat, mely nagyon szé
pen sikerült.
Jelen voltak:
Asseongok: Futó Tamásné, Filkovits Márkné, Rudics Pálné, Buko
vina Istvánná, Zárits Miklósné, Ku
luncsics Istvánná, Tilli Ádámné,
Zomborszki Dánielné, Mojzes Lajosoé, Siller Józsefné, Pietsch F e 
rencné, Vujovils Alajosné, Gresl
Józsefné, Gresl Keresztélyné, Koponits Antalné.
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— Ezt bizonyosan már meg nem
Leányok-. Göncöl Etelka, Fodor jjutnak a régi jó esték, melyeket az
Annuska, Siflis Emmike, Steinleld ' öreg Rochforddal együtt töltöttünk el. mondhatom. Régen történt a dolog.
■»-w
— () is ezt a bort szerette, a jó Akkor is az asztal mellől jöttünk;
Etelka, llepelli Jozefin, Januska
sokat ittam. Földszinten nem voll,
Etelka, Vöneki Etelka, Mácsai Etelka, Rochford, folytatta Henry.
— Igen, sóhajtott Husband, jó az bizonyos. Ezt bizonyosan tudom.
Szabó Teruska, Bojnár Katika, Seres
Henry feljegyezte az utcát és a
nővérek, Szabó Matild, Szekeres barátom volt, nem volt előttem titka.
— Ez csak azt bizonyítja, hogy házszámot, majd megszólalt:
Terus, Balázs Piri nővérek, Németh
— Holnap majd tovább kutatunk.
Mariska, Návai Etelka, Bartha Er szerette önt, helyeselte Róbert, mert,
zsiké, ífkovits Matild, Mojzes Mar amint én tudom, az öreg Rochford
— Várjon, látja azt a széles
sarokablakot ? kérdé husband. Most
git, Setics Bózsika, Róinics Juliska, nem mindenkivel bizalmaskodott.
— Nem bizalmaskodott? Talán az már egészen jól emlékszem. Ez az
Oláh Mariska, Horvátzki Mariska,
Gergely Mariska, Mészáros Mariska, üzletfeleivel, vagy a versenytársaival ablak az este ki volt világítva.
Narancsik Mariska, Kulcsár Juliska, szemben titkolódzóit, de a barátai Rochford belépett a házba és kör
Horváth Teruska, Petrus Juliska, előtt nyílt, őszinte volt. Csak azt az vonalai csakhamar megjelentek abban
Glasz Mariska, Pataki Böske, Kozla egyet nem tudhatták meg, hogy mit az ablakban. Azután úgy láttam,
Mariska, Miklós Teruska, Mihály csinál a pénzével.
mintha pénzt olvasott volna az
Etus, Gsóvits Mariska, Sóti Gizuska,
— Valószínűleg nagy vagyont szer asztalra.
Loncsárits Paula, Hadnagy Etelka, zett, szólalt meg Henry.
— Helyes, mondta Henry, ennyi
llalada Margitka, Kerveiser Ilonka,
— Beszélt önnek a vagyonáról? elég; holnap majd felkeresem az
Hajduska Juliska, Pauvlakovils Ilonka,
— Annyit mondott, hogy a va emberemet. Ma korán lepihenünk,
Greinfeld Ilona, Kelemen Rózsika, gyona körülbelül kétszázezer dol hogy kialhassuk magunkat.
Tóth Mariska, Urbán Mariska, Móric lárra rúg.
Husbandnak ugyan kedve lelt volna
Rózsika, Csonka Mariska, Reinitz
— Lássák, lássák az öreg ravaszt. boros állapotában tovább sétálni, de
Ilonka, Horácskó Annuska, Vojnics Legalább is fél millió dollárja volt. a barátok rábeszélték, hogy menjen
Hajdú nővérek, Ivanics nővérek,
— Előttem csak százhetven ezer velük haza.
Knapec Mariska, Biró Etelka, Niderli dollárról beszélt, ennyije} lett volna
— Ennek a Smithworknak a bi
Mariska.
angol és amerikai vasúti részvé zalmát meg kell nyernünk, szólL
Felülfizetések,-. Bezerédy István fő nyekben.
Henry, mikor barátjával szobájában
ispán 10, M. Kir. Posta és Távírda— Ez igaz, hagyta jóvá Husband, volt. Remélem, hogy az az eszköz,
hivatal 10 kor., Wagner és Boholy a többit letétbe helyezte. De a ra melyet Klimpsonnál használtain, itt
5, Németh Dániel 5, Nyomdászok vasz soha sem árulta el, hogy kinél. is czélhoz vezet.
Szakegyesülete 5, Hartmann Rafael Még nekem sem akarta megmondani,
— Tehát itt is igénybe akarod
5, Mamusits Félix plébános ó, Varga csakhogy én kitaláltam.
venni üzleti szerződésedet ?
Károly orszggy. képv. 5, Dr. Biró
— Csudálom, szólt Henry, hogy
— Nem, hanem hasonló valamit
Károly 5, Hadnagy és Tilli 5 kor., ön előtt eltitkolta azt, amit nekem Mindenekelőtt meg kell vele ismer
Sonnenberg Salamon 4 Taussig Vil megmondott.
kednünk. Ennek az embernek a bi
mos 4, Ifj Illés Antal 4, Kriszháber
— Hogyan ? Hál önnek beszélt zalmát meg kell vennünk Kész vagy
Gyula 4 kor., Farkas J. 3’2O, Connen efelől ?
áldozatra ?
Vilmos 3, Dr. Klein Adolf 3, Ger
— Nem is egyszer. Sőt sokkal
Folytköv.
gely János 3, Női Asztaltársaság 3, jobban érdekelve vagyok a dologban,
Felelős szerkesztő:
Epitőmunkások S/.akegylete 3 kor., mintsem ön gondolná, mert eluta
D U G O V I C H i M It E.
Fenyves Izsó 2 20, Khon Miksáné 2, zásunk előtt megbízatást is küldött
Krécsi A. Nándor 2, Lichtnecke.t az itteni levelezője részére, csakhogy L uptulajdouosok: A Z A L A P Í T Ó K
András 2, Manheim Márk 2, Havas a címét azt elfelejlete megmondani
S zerkesztőségi és kiadóhivatali
Ferenc 2, Stern Adolf 2, Sztipics és Emlékszem, hogy egyszer már ezt
telefon szám : 6 2 .
Társa 2, Kunetz Testvérek 2, Jesze- is említette előttem, de elfelejtettem,
novics János plébános 2, Lővy Test erről ismerek öreg barátomra! kiál
E g y c s in o s u tc a i
vérek 2. Kuthy György 2, Scharn- tott föl Husband. Fontos az ügy ?
burg Gyula és Társa 2, Pietsch Fe- Csak néhány összeget kellene
rencné 2 kor., Mokossai Mátyás plé felvennem. Egyszerűen csak ennyit
bános LG1', Decsy Dezső ’-00, Tur irt: látogassa meg Kalkuttában leve
bók József és Társa 1 00, Heiumann lezőmet, hogy átadja önnek pénze
Mór I, Sugár Béla ', Zárits Miklós met; a mai postával elküldtem neki a főtéren folyó évi május hó l-től
I, Kuluncsics Balázs I korona. a rendelelet. A kezeseivel legalább
Mely összegért ez utón mond kö is kél napot v ‘szilek el, mert nem
szönetét a rendezőség.
tudom sem a nevét, sem a címét.
— Nyugtassa meg magát, szólt
Cim a kiadóhivatalban.
Husband, egyetlen órát sem fog el
veszteni.
— Ismeri őt?
— A nevét nem tudom, hanem
a címét azt ismerem. Jöjjenek. Azt
34.
hiszem, már befejezték az étkezést?
— Készen vagyunk.
— Menjen a szobámba, a kan
dalón talál egy üveget, hozza azt ide.
Néhány perc múlva. Husband, ba
Kitűnő régi konyak, mondá, miköz rátai kíséretében, távozott a szállóben sokat mondó tekintetet vetett dából.
Husbandra.
Kalkuttában, úgy mint Londonban,
f é r f i ö lt ö n y t ,
A vendéglős szemei felcsillantak. van egy városrész, melyben kizáró
g y e r m e k r u h á t,
A pincér visszajött az üveggel és lagosan kereskedöházak vanak. Az
átadta Henry nek, aki egy meglehetős indiai kincsek óriási halmazait talál
n ő i k a b á to t
öblös poharat töltött tele.
hatjuk itt. Ebbe a városrészbe ve
é s p a le t o t
— ízlelje meg, kedves Husband, zette Husband vendégeit. Az utcák
szólt, egy egész kis hordóval hoztam csendesek voltak, a három férfiúra
senki nem ügyelt.
az ön részére.
A vendéglős cseltentelt a nyelvé
A vendéglős csakhamar elégedett
vel:
arczkifejezéssel kezdett beszélni.
— Valóban, a legkitűnőbb, mondá.
-- Egy este vele étkeztem. Jó
A két jóbarát eközben kitűnő ét- kedvünk volt, mikor titkát megtud
Szabadna, fótír Vcrmcs-palot*.
vágygyal fogyasztotta az ételeket, tam. Úgy tiz óra felé megszólalt:
derekasan hozzálátva a borhoz is, Sétálni megyek. Nem hittem el neki, Férfi öltöny ........... 17 kor. feljebb
Husbanddal egyetemben.
különösen akkor nem, mikor láttam, Ulster .... ........... 22 „
Henry a kiürített poharakat nyom hogy a szobájából nehéz kis bőrön Felöltő...
17
n
ban megtöltötte. Az ötödik pohár után döt visz magával, melyet gondosan Gyermek öltöny...
»»
érezte, hogy elég volt. Husband arca rejtett köpönyege alá. Utánna lopódz9 o
fénylett.
tam. Efelé a városrész felé indult és Gyermek felöltő ...
Kis vártatva Henry a vendéglős itt egy nagy ház előtt megállt. Több Külön osztály női
vállait veregetve megszólalt:
üzlethelyiség volt a házban. Itt van,
— A bor kitűnő, régi barátom. ez az a ház.
konfekciókban.
Nem juttatja az eszébe a régi jó
Husband csakugyan egy nagy ház
Női Jaquetok ..
11 kői feljebb
előtt állt meg.
időket?
— Igen, igen, felelt Husband mo
... 17
— De melyik emeleten lakhatik Női Paletok
n
solyogva és könnyezve is. Eszembe Rochford levelezője? kérdé Henry. Fiú és leánygallérok 5 „
M
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P alicsi
nagyvendéglő
f e b r u á r li<> 1 - é n

m e g n y ílt.
É te l é s ital

k a p h a tó .

Tisztelettel

BARNA GYULA
vendéglős.
Telefon szám: Palics 20.

em eleti lakás
kia d ó .’w

REGÉNY CSARNOK.

A S Ö T É T T IT O K .

ol lehet legoksbbati

HSzöt

Földes Samu

Nyom atott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyom dájában Szabadkán.

hirdetést a Bácsm?gy«i fíapló.
Lakók, akik lakást keresnek,
vagy háztulajdonosok, akiknek
lakásuk kiadó, legcélszerűbben
cselekszenek, ha hirdetik a
n á c s iu e g y e i N a p ló -ban.

