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A király és Kossuth.
A király igazi király; a ma

gyar nemzet királya. Ezt ebben 
a pillanatban minden magyar 
ember hódolatteljesen hangoz
tatja.

A király fogadja Kossuth 
Ferenczet, hogy meghallgassa 
véleményét, miképen gondolná 
a bonyodalmakból lenndö ki
bontakozást. Meghallgatja annak 
a Kossuth Lajosnak, a magyar 
nemzet ideáljának a fiát, aki 
Debreczenben a Habsburgokat 
detronizálta. Meghallgatja, mert 
meggyőződött a választások ered
ményéből arról, hogy a nemzet 
e meghallgattatást óhajtja. És a 
király elismerte ezzel a tényé
vel, hogy a király és a nemzet 
nem külön álló tényezők, hanem 
egyek.

Ebben a pillanatban a ma
gyar királynál alkotmányosabb 
érzelmű uralkodó nincsen.

Lassan-lassan iparkodott nem
zet és király feledni azokat az 
eseményeket melyek közöttük el
lentéteket teremtettek. A nem
zet volt legtöbbször a kezde
ményező a magyar 
felfogott érdekéken, 
nemzeti óhaj megnyilatkozása 
után a király az. És Kossuth 
Ferencz meghajol a király előtt; 
mert ebben a pillanatban meg 
kell hajolnia.

Tegnap még sokan voltak, 
akik tiltakoztak azon feltevés 
ellen, hogy Kossuth Ferencz 
Becsbe menjen őfelsége elé. Ma 
már senki sem tiltakozhatik, 
mert Kossuth Ferencz kijelen
tette, hogy igenis Bécsben is 
meg fog jelenni kihallgatáson, 
mert ezt a haza java akarja. 
— Hazafiságának legékesebben 
szóló tanúbizonysága ez. Es 
ezen kijelentés előtt meghajlik 
még az a túlzó is, aki minden 
rossznak a kutforrását Bécsben 
látja, mert e kijelentésben és 
Kossuth Ferencz elhatározásá
ban mást, mint a hazaszerete- 
tet nem láthat.
’ Épen olyan megnyugvást kelt 
őfelségének elhatározása és Kos
suth Ferencznek kijelentése,

haza jól 
most, a

mint aminöt keltett Tisza István 
grófnak tegnapi kijelentése. Tisza 
István vereségében meghajo t 
tegnap a nemzet előtt és a ki
bontakozás feltétlen támogatá
sára buzdított. Es ezzel még 
leghatározottabb ellenségét, az 
ország legtekintélyesebb lapját 
is arra késztette, hogy a nagy 
politikus előtt — igy nevezi a 
Budapesti Hírlap Tiszái ma már 
— meghódoljon.

Az ellentétek, bár lassú, de 
biztató elsimulása eloszlatja a 
komor aggodalmakat, melyet a 
jövendő felöl minden komoly 
ember táplált. Igaz, hogy az ég 
még nem napfényes, a komor 
fellegekből még maradt néhány 
a haza menyboltján, de a nap
sugár mar könnyen tör át 
ezeken

És remélhetjük, hogy ezek a 
könnyű fellegek is láthatatlan 
párává fognak fosztani. Remél
hetjük azért, mert hiszen Kos
suth Ferencz már előbbi nyi
latkozataiban nyilvánvalóan ki
jelentette,, hogy ö nem hive 
annak a merev álláspontnak, 
amely felforgatást óhajt és amely
ért csak a politika akarnokai 
ujonghatnak. A fokozatos meg
valósítást ismerte el egyetlen 
megoldási módozatnak. De még 
inkább remélhetjük a fellegek 
szétfoszlását az uralkodó ismert 
elhatározása után.

Az a kérdés csak, vájjon 
Kossuth Ferencet követni fogja-e 
pártja feltétlenül. Komoly kér
dés, mert hiszen a közel múlt
ból ismerjük, hogy vannak e 
pártban elemek, akik saját 
óhajaikat még a nemzet java, 
üdve által sem engedik bilin
csekbe veretni, akik óhajaiknak, 
vágyaiknak készségesen rabszol
gái, és a nemzet üdvét csak 
saját óhajaiknak és vágyaiknak 
szempontjából bírják mérlegelni.

Óhajtandó volna, hogy az 
egyéniségnek ezeket a typusait 
most gondolkodóba ejtse a ki
rálynak, Tisza Istvánnak és 
Kossutk Ferencnek példája. Ta
lán be is fog ez következni; 
talán megéri a magyar nemzet, 
hogy ezek a típusok, a tekinté

lyeknek ezek a tagadói most ez 
egyszer meghajolnak a tekinté
lyek előtt és készséggel sora
koznak melléjük, hogy a hazát 
kivezessék a veszedelmekkel fe
nyegető bonyodalmakból.

Már a legközelebbi jövőben 
fog eldőlni minden. Nehezen, 
de már könyebb szívvel várjuk 
a megoldást; már reménykedni 
is tudunk Csak, — mint ren
desen, — csalódás ne kövesse 
reményünket.

K ereskedelm i szerződ ések . Bécs 
bői jelentik: Az osztrák-magyar vám - 
és kereskedelmi konferencia tegnap 
délután fejezte be két órás tanács
kozás után tegnap kezdett tárgya
lásait az olasz kereskedelmi szerző
dés megkötésére adandó utasításokra 
és Svájccal, valamint a többi szer
ződő állammal való szerződési tár
gyalások megindítására vonatkozólag 
Ausztria-Magyarország képviselői a 
legközelebbi napokban Rómába men
nek, hogy ott megkezdjék a tárgya
lást az uj kereskedelmi szerződés és 
az avval egybefüggő megállapodások 
még függőben hagyott pontjait ille
tőleg.

Kossuth Ferenc é s  Andrássy
gróf ta lálkozása.

(Saját tudósi tónktól).

Budapest, 1906. február 10.

Andrássy Gyula gróf ma délelőtt 
tizenegy órakor fölkereste Kossuth 
Ferencet, mint a szövetkezett ellen
zék elnökét Józset körúti lakásán. A 
két államférliu konferenciája 
óráig tartott. Negyed egy óra volt, 
a mikor Andrássy Gyula gróf elhagyta 
Kossuth lakását. Kossuth Ferenc 
ezután a nála összegyűlt újságírókat 
fogadta és ezeket a szavakat intézte 
hozzájuk

-  Uraim, sajnálom, de nem nyi- 
latkozhatom.

A mi értesülésünk szerint Kossuth 
Ferenc holnap szombaton utazik 
Bécsbe, a hol vasárnap délelőtt fo
gadja a király audencián.

Kossuth Ferenc elutazása előtt ma 
délután konferálni fog pártja vezető 
embereivel s ebből a végből Apponyi 
Albert grófot sürgönyileg Budapestre 
hivatta.

Apponyi Albert gróf ma délután 
fél két órakor érkezett Budapestre

és egyenesen Kossuth lakására 
hajtatott.

Andrássy Gyula gróf Kossuth la
kásáról a Nemzeti Kaszinóba ment} 
ahol Széli Kálmánnal volt találkozása.

Az ellenzéki pártokon ez idő sze
rint kedvezőbben Ítélik meg a hely
zetet, bár elismerik, hogy a válság 
megoldásába hetek telnek még el.

Hírlik, hogy Kossuthtal Andrássy 
gróf is Bécsbe utazik.

Az országgyű lés m egnyitása.
Budapest, febr. 10.

A válság legnagyobb gondot okozó 
kérdése e körül forog mostanában. 
Az ellenzéken azt mondják: meg 
kell nyitni és meg kell alakulni, a 
szabadelvüpárton úgy vélik, hogy 
össze kell jönni, de nem kell meg
alakulni. A házszabály pedig ezt 
mondja:

1. •
A képviselőház a megjelenésre 

törvény által engedett napok har
madikon délelőtt 10 ómkor a kép
viselőhöz üléstermében összegyűlvén, 
a legidősebb tag, mint korelnök az 
elnöki, a legfiatalabb hat tag mint 
körjegyzők a jegyzői helyeket el
foglalják.

A korelnök értesíti a képviselőket 
az országgyűlés megnyitásának he
lyéről, idejéről és rendjéről s a ház 
alakulásának előkészítése végett, az 
országgyűlés megnyitása után leg
közelebb tartandó ülés óráját kitűzi.*

A legközelebbi ülésnek pedig, a 
melyen a megalakulás megtörténik, 
a feloszlatást követő három hónap
ban kell megtörténni, e szerint a 
végső terminus április 4. Ezen iga
zán nem kell vitatkozni. Ebben az 
egy dologban tisztán intézkedik a 
házszabály.

Forradalom Oroszországba 11.
P éter  vár, febr. 10.

Az egyetem tanácsa elhatározta, 
hogy az előadásokat megszünteti, 
mert a nyugtalanságokat mestersé
gesen szítják. Mig a politikai viszo
nyok nem csendesedtek le, nem ta
nítanak az orosz egyetemen.

P éterv á r . febr. 10.
A Putilov-müvekben a sztrájk 

egyre tart és attól tartanak, hogy a 
többi gyárakra is átterjed és azok 
munkásai is újra kimondják az álta
lános sztrájkot.
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K ertsck , febr. 10.
Az összes nyomdák munkásai, a 

hajóberakodók, valamint a dpt szék 
sztrájkolnak. A rendet nem zavarták 
meg.

Libau, febr 10.
A helyi gyárak 5500 munkásának 

egy negyede nem állott munkába. A 
kikötőben nagy az élénkség. 16 meg
rakott hajó elindult. A Gormorin és 
Alexandra nevű hajók horgonyt fog
nak vetni, mert ütjük célját, Bevált, 
a jég miatt el nem érhetik.

T ffiisz , feb. 10.
A sztrájk tart. Egy lap kivételével 

nem jellennek meg az újságok. A 
gyógyszerészsegédek és mészárosok 
is sztrájkba léptek. A rendőrség több 
embert letartóztatott. A vasútiak is 
sztrájkolnak és bérfelemelést kíván
nak. Batumba és a többi vasúti 
állomásra katonai védelmet kérnek.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

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

Február 12. A m. á. v. mühelyi alkal
mazottak táncvigalma a Pest szálloda összes 
termeiben.

Február 12. A szabadkai famunkások 
szakegyletének táncmulatsága a Szarvas 
vendéglőben.

Február 12. A Szabadkai Kereskedelmi 
és iparbank részvénytársaság évi rendes 
közgyűlése délelőtt 10 órakor az intézet 
helyiségében.

Február 12. ’A Földművelők takarék
pénztára részvénytársaság rendes évi köz
gyűlése délelőtt 9 órakor az intézet helyi
ségében

Február 12. A gazdakör borkóstolója és 
társas vacsorája a kör saját helyiségében.

Február 18. A szabadkai fűszer és kis
kereskedők egyesületének táncvigalma a 
Pest-szálloda összes termeiben.
. Február 19. A magyarországi épitorauu 

kások szabadkai szakcsoportjának táncvi
galma a Pest- zálioda ös zes termeiben.

Február 19. A szabadkai nemzeti Kaszinó 
rendes közgyűlése.

Február 22. A szabadkai pincéri karbálja 
a Nemzeti kaszinó éttermében.

Február 25. - A Sz *retetröl címzett sza
badkai nőegyiet táncestélye a kereskedelmi 
egyesüld (Nemzeti nagyszálloda) helyisé
geiben.

Február 25. M. á. v. szolgaszemélyzet 
tánczmulatsága a Spitzer Ignácz-féle ven
déglőben.

Február 26. A szabadkai „Világosság41 
cimu női asztaltársaság táncmulatsága a 
Szarvas vendéglőben.

Március 4. A szabadkai kereskedő ifjak 
társulatának táncmulatsága a kereskedelmi 
egyesület helyiségében.

Március 6. A szabadkai általános mun
kásszervezet táncvigalma a Spitzer Ignácz- 
féle vendéglőben.

M árcius 7. Nagy álarcos bál a Pest 
szálloda összes termeiben.

Március 9 Cigánybál, a Spitzer lgnác-
féle vendéglőben.*

— M eghívó. A Szabadkai Nem
zeti Casino folyó évi rendes köz
gyűlését 1905. évi február hó 19-én 
délelőtt 10 órakor az egyesület helyi 
ségében tartja meg.

T anítók  ju ta lm azása . A 
lovag Wechselmann Ignátz és neje 
Neuschloss Zsófia, nevét viselő tanítói 
nyugdijsegélyalapitványból a követ
kező báccmegyei tanítók segélyez
telek  egyenként 200 koronával a 
pesti izr. hitközség elöljárósága állal: 
Ipolyi Ernő Újvidék, Spitzer József 
és Stricker Simon Baja.

— Magyar h on osságot kérő  t is z 
tek. Két háziezredünkben szolgáló 
közös hadseregbeli tiszt Deák Marcel 
főhadnagy és fivére Deák Oszkár 
tiszthelyettes, akik jelenleg mindket
ten Szabadkán állomásoznak kér
vényt nyújtottak be a város taná
csához aziránt, hogy a magyar ho
nosságot elnyerhessék.

— Házasság. Pokornik Antal vá
rosi Írnok f. hó 12-én vasárnap dél
után 3 órakor a helybeli szt. Rókus 
templomban tartja esküvőjét Jara- 
mazovics Mariska kisasszonnyal.

— V isszaélések  a lev é lg y ű jtő  
S7ekrénynyrl Ujabbi időben gyak
ran merül fel a közönség körében 
panasz az iránt, hogy a gépszerke- 
zetü levélgyűjtő szekrényekbe dobott 
levelek késedelmesen kézbesittetnek, 
illetve meg-érülve a cimzett kezeihez 
néha pedig nem is kézbesíthetők 
mert a kiemelés alkalmával annyira 
megsérülnek, hogy azokat továbbí
tani nem lehet. Tapasztalat, szerint 
ennek oka abban rejlik, hogy a kö
zönség, főleg egyes cégek, nagyobb 
alakú nyomtatványokat, képesárjegy- 
éékeket stb. a helyett, hogy a töme
ges felvételre berendezett legközelebbi 
postahivatalhoz küldenék, az utcán 
kifüggesztett levélgyűjtő szekrénybe 
gyömöszölik, a minek az a követ
kezménye, hogy a levelek fennakad
nak, esetleg megsérülnek, a kézbe
sítés késedelmesen történik és sok 
esetben a levélgyűjtő szekrények fi
nom automata szerkezete is meg
sérül. Figyelmeztetjük a közönséget, 
hogy a levélgyűjtő szekrényekbe, a 
melyek csak levelek és levelezőlapok 
felvételére alkalmasak, saját érdeké
ben nyomtatványokat, árjegyzékeket, 
hírlapokat stb. ne dobjon hanem az 
ilyen fajta postaküldeményeket küldje 
a legközelebbi postahivatalhoz.

— H alálozás. Súlyos csapás érte 
Péics János városi házi pénztárno
kot. Kis leánya a kél éves Mária ma 
rövid szenvedés után elhunyt. A 
közbecsülésben álló városi tisztviselő 
gyászában számos résztvevő osztozik.

— E lveszett 6000 koronás váltó.
A közelmúlt napokban Zentán el
veszett egy 1904. december 16 án 
kiállított 6000 koronáról szóló váltó, 
melyen elfogadóként Sólymos Béláné, 
kibocsátóként pedig dr. Mikosevics 
Kanul megyei főügyész szerepelnek. 
A váltó megsemmisítése iránta sza
badkai törvényszék az eljárási fo
lyamatba tette.

Uj te lefon -elő fizetők . A posta 
és lávirda főnökség a következő 
újabb telefonelőfizetők névsorát közli 
velünk: 323 Krauser Károly üveg
kereskedő, 321 rendőrség Sándor 
külváros, 325 Rittay János sütő
mester, 236 Schnier Imre vaskeres
kedő, 327 Szabadka és Vidéke tptár, 
79 városi számvevőség, 322 Törley 
Gyula, 328 Weitzenfeld Adolf fűszer- 
kereskedő, Palics 20 Barna Gyula 
vendéglős.

— V édekezés a árvizek e llen .
A földmivelésügyi miniszter Bács- 
megye alispánjához körrendeletét in 
tézelt a melyben a magánöblözeti 
és községi védőmüvek szigorú ellen
őrzését mondta ki. A tapasztalt, hi 
ányok és mulasztások ellen erélyes 
föllépést kíván. Elrendeli az árvéde
kezési munkálatoknál a közerő ki
rendeltetésének előmunkálatait, hogy 
a baj esetén az haladéktalanul esz

közölhető legyen. A margitszigeti 
miniszteri megbízottak a társulatok 
műszaki közegeivel februárius 15-ig 
be kell utazniok a társulatnak Her 
czegszántó, Baracska és Dávod men
tén elterülő védővonalait.

— E gy család  m eg m érgezése . 
Hoffenberger Keresztéi y palánkai 
földbirtokost és 4 gyermekét a na
pokban halva találták. A jelek arra 
engednek következtetni, hogy a csa 
Iád mérgezésnek az áldozata.

— ö n g y ilk o s  agg. Zsablyáról 
írják; Blagojev Pál 7 1 éves gazdaem
ber folyó hó 4-én hosszas beteges
kedése miatt öngyilkos lett Bevorve- 
réből kétszer fejbe lőtte magát. Súlyos 
sebeibe csak másnap halt bele.

— S ertésfé l haj tás S z ilb áson . A
kereskedelemügyi miniszter megen
gedte, hogy Bács-Bodrogh megye 
területéhez tartozó Szilbás község
ben a hétfői hetivásárok ezentúl 
sertésfelhaj tássa legybekölve legyenek 
megtarhatók.

— T om bola az O tthonban. Hol
nap szombaton este az Otthon ká
véház helyiségében ismét tombola
estély lesz, melynek ezúttal is szép 
és értékes nyeremény tárgyai Reiner 
Mór kárpitos üzletének kirakatában 
láthatók. Az estélyen Bodrics Miska 
kitűnő zenekara szórakoztatja a kö
zönséget.

— A m odern kereskedő nagy 
súlyt fektet arra, hogy szép és ízlé
ses nyomtatványai legyenek. Mert 
hiába, előítélet lakozik a nagy kö
zönségben és a szép, Ízléses nyom
tatványokról Ítéli meg, hogy annak 
a kereskedőnek ós iparosnak árui 
is mondernek, szépek és izlésesek-e? 
Nem a kisvárosi nyomdák cifra 
kiállitásu nyomtatványai szépek, mert 
vannak óriási nagy cégek, amelyek 
egyszerű és mégis méltóságteljes, 
elegáns külsejű nyomtatványaikkal 
imponálnak. Minden szakmához illő 
és alkalomszerű szép nyomtatványo
kat ha akarunk akkor csakis Kladek 
és Hamburger könyvnyomdájában 
rendeljük azokat meg, ahol olcsón 
szépen és gyorsan készülnek.

A meghurcolt királyleány.
Drezda, február 10.

Montignoso grófnő egyik itteni 
hivéhez táviratot intézett, amelyben 
hazugságnak jelenti ki a lapoknak 
az ő állítólagos viszonyáról szóló 
hireit s törvény előtt való megtor
lással fenyegeti a hír terjesztőit.

Bécs, február 10.
Itteni udvari körökben már rég

óta tudják, hogy a szász király Mon- 
lignoso grófné minden lépését ellen
őrizteti. Egy tizennégy tagból álló 
delek tivtestület állandóan Elorencben 
van s lesi a grófné minden mozdu
latát.

Egyszer megtörtént, hogy a volt 
trónörökösné valamilyen neszre fül
ébredt éjszaka. Kiugrott az ágyból, 
világot gyújtott s akkor rémülten 
vette észre, hogy egy idegen ember 
van a szobájában. Sikoltozására elő
rohantak s az idegent lefogták. Azt 
hitték, hogy tolvaj. A rendőrségen 
kitűnt, hogy az illető a szász rend

őrség tagja . . A grófné akkor levelet 
irt férjének, amelyben tiltakozott az 
ellen, hogy ilyen alávaló módon kém 
kedjenek utána.

B e r lin , február 10.
Gróf Guicciardini Károlyt jól is

merik az itteni arisztokrata körök. 
Elszegényedett gróf, aki úgyszólván 
pumpolási talentumából él. Csúnya 
külsejű, közönséges lelkű ember. 
Nem tudják elképzelni, hogy a grófnő 
valóban szerelmi viszonyt folytatott 
volna vele. Inkább azt hiszik, hogy 
a szász udvar bérelte fül Guicciar
dini grófot, hogy — törik-szakad — 
kompromittálja a volt trónörökösnét. 
Ez úgy látszik sikerült is.

Salzburg, febr. 10.
Az itt székelő toszkánai udvarban 

arra, hogy Lujza, a toszkánai nagy
herceg leánya, további botrányokat 
ne követhessen el, nem találnak más 
módot, mint Lujzának gyógyitó-in- 
tézetben való elhelyezését.

Meg vannak győződve, hogy Lujza 
lelki állapota nem normális s hatá
rozott az a szándék, hogy a grófnő 
elől egyszersmindenkorra elzárják a 
további botrányok 'okozásának lehe
tőségét.

Gyilkos csendőr.
Már mai lapunkban megemlékez

tünk a napokban Zentán történt gyil
kosságról, melyett egy ottani csendőr 
követett el szerelemféltésből Kracs- 
nov Alexa óbecsei lakoson. Ma a 
következő újabb részletekről ér
tesítenek bennünket: Kracsnov szer
dán reggel azért jött Zentára, hogy 
egy 4000 koronás kölcsönügyletet 
bonyolítson le Grünsten Móriccal. 
Dolga végeztével valahogyan lekerüli 
a Tiszapartra, s Andruskó Imrénél 
szállást kért. Ott szándékozott éjjel 
meghálni. — Vendéglőben nein akart 
szobát kivenni.

Andruskó nem adott helyet, mert 
nagy családja van neki is s nem 
fértek volna el.Hanem ajánlotta, hogy 
szálljon a lakójához, Lázár Ágnes
hez, aki Kracsnovot csakugyan tárt 
karokkal is fogadta. Kracsnov nyom
ban levetkőzött s lefeküdt.

Lázár Agnes állítólag^ Hornyas 
csendőr kedvese volt. Hornyas csen
dőr ezen az éjjelen, mikor kedvese 
Kracsnovot befogadta, — szolgálatban 
volt s Kecskés rendőrrel őrjáratra 
ment. Őrjárat közben betértek — 
Strausz Ármin és Tóbi György —- 
korcsmájába s felöntöttek a ga
ratra.

Hornyas csendőr részeg fővel azt 
indítványozta, hogy menjenek el Lá
zár Ágneshez. Kecskés beleegyezett 
El is mentek. Sokáig zörgettek a 
lánynál, mig végre Andruskó meg- 
sokalta a háborgatást s ajtót nyi
tott a váratlan vendégeknek. Ez éjjel 
1 órakor történt.

A csendőr és a rendőr bementek 
a leányhoz, a hol az ágyban meg 
találták Kracsnovot. Hornyas csend 
őrt elfutotta a részeg emberek dühe. 
Neki esett Kracsnovnak, kihúzta az 
ágyból s megparancsolta neki, hogy 
öltözzék fel. Kracsnov engedelmes
kedett. Mikor aztán felöltözött, Hor-

Főnyerem ény egy 55  lite re s  hordó b o r!
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nyas csendőr a puskatussal jól el
láttaKracsnov baját. A puskatus a 
kilökésnél is alkalmazásba jött A 
csendőr Kracsnovot oly kegyetlenül 
ütötte, hogy behallatszott Andrus- 
köék szobájába is. Kecskés rendőr 
l»edig nézte a színjátékot,

Kracsnov, miután kilökték, eltán 
toi'gott, s Kálmán Ferencznél és Ba 
iát Lukácsnál bebocsájtást kért, mert 
rosszul érezte magái. De nem bo- 
csájtották be. Ekkor már reggeli 3 
óra volt. Reggel fél négykor a Virág 
ulczában Fajka Imre háza előtt akadt 
rá Takács Imre Lencse. Kracsnov 
ott guggolt a kiskapuban. Mellette 
egy revolver hevert a földön. Kracs
nov szeme már akkor ki volt dül- 
ledve. Feje megdagadva, s füléből 
szivárgott a vér.

Takács nem mert hozzányúlni, 
hanem bezörgetett Fajkáékhoz. Az 
öreg Fajka kijött, kinyitotta a kis
kaput, mire Kracsnov beesett a ka
pun. Ekkor látta Takács és Fajka, 
hogy Kracsnov valami bűnténynek 
esett áldozatul. Takács rögtön sie
tett a rendőrségre s bejelentette az 
esetet. A rendőrség Kracsnovot rög
tön beszállította a kórházba, a hol 
rövid idő alatt kiszenvedett.

Kracsnovot pénteken felbonczolták, 
s megállapították, — hogy igen sok 
ütést kapott, s hogy halála agyráz
kódás miatt következett be. A sze
rencsétlen embert pénteken délután 
temették el a görög keleti szerb 
temetőben, felesége és három gyer
meke siratja.

A rendőrség a nyomozást megin
dította. Hornyas és Kecskés maguk 
is nyomoztak, mig végre Kecskés 
bevallotta, hogy Hornyas volt a tet
tes. Hornyas Márton csendőrt és 
Kecskés József rendőrt már letar
tóztatták. Hornyas ügyét csendőrségi 
hadbíró fogja megvizsgálni.* 4

Véres családi dráma a
József kö rú ton .

Budapest, febr. 10.

Csütörtökön éjjel három órakor a 
József-köruL 58. számú ház harma
dik emeletén véres és minden rész
letében megrázó szerelmi dráma 
történt.

Egy kétségbeesett lelkű ember 
ugyanis háromszor rálőtt — mit sem 
sejtő — s már ágyban levő felesé
gére. Majd felrántolta a szoba utcára 
nyíló ablakát s az ablak külső pere
mére ugorva, halántékába golyót rö
pített s levetette magát az utca kö
vezetére.

A késő éjszaka dacára a családi 
dráma hire nyomban elterjedt s a 
súlyosan sérült asszonyhoz nyomban 
elhívták a mentőket

A dráma szomorú hőse Horváth 
Ferenc vaskereskedő — kinek üzlete 
a Baross utca 56. szám alatt van — 
az egyik verzió szerint rossz anyagi 
viszonyok közé jutott s miután rossz 
helyzetén már segíteni nem tudott, 
elhatározta, hogy elpusztítja önmagát 
és családját.

Reettenetes tettét azonban úgy 
látszik nem tudta teljesen végrehaj
tani, két liu és egy leány csak igy 
menekült meg a biztos haláltól.

Az első lövést a nő halántéka felé 
irányította, a második golyó az asz- 
szony álla alatt fúródott be, a har
madik pedig a bal felső mellét sebe- 
sitette meg.

A lövések hallatára a szomszédos 
szobában alvó gyermekek s a cseléd
ség is felriadt s beakarlak hatolni 
a háló szobába, de az ajtó belülről 
he volt reteszelve.

Horváth, mikor hallotta, hogy kí

vülről feszegetik az ajtót, felugrott 
az ablakra, hol halántékon lőtte ma 
gát s lezuhant az utca kövezetére, 
ahol halva terült el.

Egy más verzió szerint a családi 
drámának az oka nem anyagi zava- 
ban keresendő, de az öngyilkossá 
lett férj féltékenységében. Horváth 
ugyanis 40 éves létére háromszor is 
nősült és mostani felesége sokkal 
liatalabb nála.

Ez a hir azonban aligha bír valami 
alappal, mert a legboldogabb házas 
életet éltek együtt s házasságukból 
egy kis gyermek született. Az urinő 
a másik két gyermekkel se bánt 
mostohán

A megindított vizsgálat adatai 
szerint a rendőrség megállapította, 
hogy Horváth Ferenc vaskereskedő 
öngyilkosságának egyedüli oka zilált 
anyagi viszonya. Ellene árverés volt 
kitűzve.

T Á V IR A T O K
Öngyilkosság a parlam ent 

előtt.
Budapest, február 10. Ma délelőtt 

fél tizenegy óra tájban fegyverdör- 
dülés zavarta meg az uj parlament
épület környékének csendjét. A lövés 
az épületnek a Duna felőli részéről 
a Dunapartról hallatszott, ahol az 
odasiető embereknek borzalmas lát
vány tárult szemeik elé. Egy jobb 
ruhába öltözött fiatal ember átlőtt 
fejjel, nagy vértócsában feküdt a 
Dunaparton. Mire az emberek oda
mentek, már halott volt. Egy nagy 
kaliberű lovassági revolver feküdt 
mellette, amelyből egy golyó hiány
zott. A golyót az öngyilkos fejébe 
röpítette s a golyó teljesen átlyu
kasztotta a fejét. Az öngyilkos zse- 
beibengegy levelet és nyolc krajcárt 
találtak, A levélben megírja az ön 
gyilkos, hogy Cipő Józsefnek hívják, 
állványulunkás és kéri, hogy ne ku
tassanak öngyilkossága oka után. Az 
öngyilkos a Murányi-utcában lakott. 
A furcsa a dologban az, hogy a holt
test még három óra múltán az ön- 
gyilkosság után is ott fekszik a 
Dunaparton.

A b áb om .
Tokió. feb. 10. Vladivo-sztok csn- 

gán a Csusima és Csugari-uton 
közelíthető meg, miután a tenger 
erősen be van fagyva és a közeledést 
megakadályozza. Az oroszok a vilá
gítótornyok világitó készülékeinek 
funkcionálását beszüntették. A japá 
nők a megkezdett blokádot már si
kerrel befejezték. A Buszkij és a 
Gromoboj orosz hadihajókat már 
kijavították, de azért nem h gyják el 
a kikötőt.

L eégett szálló.
Győr, febr. 10. A Royal-szálloda, 

mely csak hat hónappal ezelőtt ké
szült el az éjjel kigyulladt és leégett. 
A tüzet még a mai délelőtti órákban 
sem lehetett teljesen lokalizálni. A 
Royal-szálloda Győr városának egyik 
leginonumenlalisabb épülete, három 
házhelyen épült és homlokzata a 
város felé irányult. A háromemeletnyi 
magasságú épület égése veszélyeztelte 
a körülfekvő házakat is, azonban a 
tűzoltóságnak sikerült a szálloda kö
rül fekvő épületeket mentesíteni. A 
kár 2 O.óUÜ korona, ami biztosítás
sal fedezve van.

Innen onnan.
Egy 82 éves falusi paraszt, ember, 

id. Deák Sándor irta a következő 
verset, mely egézséges észjárásánál 
és szép egyszerűségénél fogva akkor 
is Megérdemelné a közlést, ha a

szerzője kevésbbé érdekes tulajdon
ságokkal dicsekednék is:

Ma már a kisgyerek veri meg az. apját,
A nö meg viseli a férfi kalapját.
A hitelezőjét üldözi az ados,
Szelíd az anyós mind, a vő meg harapós,
A levegőtől is fizetünk már adót,
Es pártfogoljuk a leghuncurabh csalót.
Ez é lő t a zsemlye beillett cipónak,
Nagyitó üvegen nézzük ina diónak.
Furcsa világ van most, én csak annyit 

[mond
Bírónak beválnak már a sült bolondok.
Még a nap sem úgy süt, mint valaha 

[régen,
Egyik ember vájkál a másik zsebében.
A templom küszöbét a fü benőtte már,
A börtön kulcsain fénylik a napsugár !
. . .  Csak már vége lenne ennek a világnak,.
Hiszen verset is már lopkodva csinálnak .* *

*A báli terembe vezető folyosó egy 
homályos sarkában, mikor nem járt 
arra senki sem, a fiú föléje hajolta 
leánynak Tekintetük egymásba kap
csolódott; szivük összedobbant . . .• •
Ördög vigye a kényes helyzetet, 
hiszen tudják már, hogy mi tö rtén t!

A leány elnevette magát és tré
fával segített a súlyos állapoton.

— Istenem, olyan a csókja, mint 
ha már hosszú tapasztalatai len
nének!

A liu megállott. Elbocsátotta a 
leány kezét.

— Hát maga azt honnan ismeri?. . .

SZÍNHÁZ.
Arany virág. Részben uj szerep- 

osztással került színre tegnap ez 
Lei szezon slágerje Huszka Jenő 
bájos operettéje. Bsppao szerepét 
Falussi vette át Királytól, természe
tesen biztos játékával és énekével 
egyaránt osztatlan tetszést aratva. 
Hátrányára vált azonban Vitéz Ró
bert fellépése, aki most úgyszólván 
naponként beugrik a beteg Ujváry 
szerepeibe. Tegnapi beugrása azon
ban a leghálád ttlanabb volt, mert a 
szerep játékrésze teljesen Ujváry 
színpadi egyéniségéhez illik, az ének
részekre pedig nem volt ideje el
készülni és igy csak ronthatott az 
előadás sikerén. A többiek a régi 
jók voltak élükön a bájos és gra- 
ciózus Aranyvirággal (Gerlaki), aki 
tegnap a szokottnál is nagyobb kedv
vel játszott és énekelt, de — ami 
manapság a fő, táncolt is.

A h o ln a p i prem iere. Az újabb 
magyar operette irodalom egy érde
kes terméke a kir. operaház nagy- 
tudásu igazgatójának Mader Raoul- 
nak Huszár vér cimü operettéje kerül 
először holnap este színre színpa
dunkon. Mader darabja először Bécs- 
ben „Garnisons madel“ címen került 
előadásra és oly nagy sikert aratott, 
hogy a fővárosi közszinházak verse 
nyeztek az. előadás jogáért. A Ma
gyar Színház igazgatóságának sikerült 
a darabot megszerezni, hol oly nagy 
sikerrel került színre, hogy rövid idő 
alatt jubilálhattak vele. Pesti igaz
gató az elsők között volt, a kik a 
vidéki színpadok részére megszerezték 
a darabot, úgy hogy már holnap az 
igazgató áldozatkészségéről tanús
kodó fényes jelmezekkel és kiállításba 
a mi közönségünk is megismerheti. 
A főbb szerepeket Gerlaki, Kuthy, 
Szabados, Mihályli Juliska, Simon 
Mariska, továbbá Falussy, Rátkai, 
Balint, Király és Tóth Lajos játszák.

T Ö K V É N Y K E Z É S .
G yilkos vetélytárs.

— Esküdtszéki tárgyalás. —
Gsöke Sándor és Balázs Imre kis

hegyes'! legények egy leány szerel
méért ve.senyeztek. A szerelmi ve-•*
télykedésnek gyűlölködés, végül pedig 
gyilkosság lett az eredménye.

Gsöke Sándor az áldozat, 2 évig 
hűségesen udvarolt Tótjáni Julis kis- 
hegyesi leányzónak, a ki viszonozta 
is szerelmét, de egybekelésük elé a 
legény katonai kötelezettsége gördí
tett akadályt, a leányt pedig tör
vénytelen együttélésre nem ‘bírhatta 
rá, sőt mikor a legény tovább is 
ostromolta eziránt, kiadta az útját. 
Ekkor ismerkedett meg Balázs Imre 
nevű másik legénynyel, aki már 
módosabb is, csiszoltabb modorú is 
volt az előbbi imádónál s igy ez 
csakhamar feledve lett.

De nem úgy a legény. A gyöke
ret vert érzelem tovább űzte az 
immár féltékeny imádót, aki ezután 
mindig szemmel tartotta a szerel
meseket.

Az uj udvarlónak ez tudomására 
jutott és elővigyázatosságból revolvert 
vásárolt.

Október 18-án is meglátogatta 
Balázs a leányt s mint ő előadja 
11 óra után, mikor hazafelé indult, 
az utón megleste és megtámadta ve- 
télytársa, majd bottal a kezében űzőbe 
vette. Balázs egy ház udvarára me
nekült, hová üldözője szintén utána 
futott és többször ráütött de csupán 
a karját sértette meg. Balázs a tá 
madás ellen védekezve, revolverét 
előrántotta és kétszer Csőkére lőtt, 
a kit a golyó halálosan talált. Rövid 
idő múlva ott a helyszínen kiszen
vedett.

A szabadkai esküdtbiróság ma 
tárgyalta a szerelemféllés gyilkosának 
bűnügyét dr. Polgár József elnöklete 
alatt. Szavazó bírák: dr. Solti Károly 
és dr. Jocity Milorád voltak. A vád
hatóságot dr. Acél Imre kir. alügvész 
képviselte. Vádlottat dr. Révész Érnő 
ügyvéd védte.

Vádlott kihallgatása során önvé
delemmel védekezett s a tanúvallo
másokból sem lehetett megállapítani 
azt, hogy az elhalt életveszélyes tá 
madása amelylyel vádlott védekezik, 
valótlan lenne. Az esküdtek tehát 
verdiktjükben nem bűnösnek mon
dották ki vádlottat, mire a törvén y- 
vényszék felmentő itéjetet hozott és 
vádlott szabadonbocsátását azonnnal 
elrendelte.

N e bántsd  a rendőrt. Tóth Ist
ván bajmoki vagyonos kereskedő 
Szabadkán múlt év julius 9-én Kis 
József hivatalos szolgálatban volt 
rendőrt, aki Király József rendőr
biztos meghagyására őt a rendőr- 
kapiiánysághoz személyének igazo
lása céljából előállítani akarta, ezen 
hivatalos eljárása alatt akként bán
talmazta, hogy „mellbe ütötte és 
sapkáját leütötte11 A szabadkai tör
vényszék ezért három napi fogházra 
ítélte, mely ítéletet a szegedi királyi 
ítélőtábla a mai főtárgyaláson meg
erősített. A vádlott védője semmiségi 
panaszt jelentett be.

M U L A T S Á G .
A „Szabadkai P in cérk ar"  1905. 

február hó 22-én este 8 és fél óra
kor a Nemzeti Casinó éttermében 
zártkörű tánckoszorut rendez. Be
lépti-jegy 2 kor. Család-jegy 4 kor. 
Megkivó kívánatra előmutalandó. Ren- 
dezőbizottsági elnök Frank Rezső. 
Diszelnök Szeibold József. Pénztárnak 
Achátz Ferencz. Rendezők: Rajcsány 
Mihály, Mariánovics Sándor, Muhr 
József, Kulin Béla, Czibák Jenő, 
Schwezner Károly, Heine Péter, Pin
tér József, Ágh Antal, Hegedűs Já
nos, Bútor Sándor, Hajzon Lajos, 
Bándfalvy István, Wéber Nándor, 
Cziráky Károly, Gaál József, Jungreis 
Lajos, Bákóczy István, Kuhn Lajos.
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38.
— Olyan a lakása, mint egy fe

jedelemé, szólt Henry.
— Úgy, ahogy, felelte Smithwork. 

Legényember vagyok s. az indiai fe
jedelmek életmódjában gyönyörömet 
találom. Ha a városban elvégeztem 
üzleti dolgaimat, ide sietek, ahol 
kellemes életet folytatok. De előbb 
cseréljünk ruhát.

Elkülönített helyiségbe vezette 
őket, amely európai fénynyel és Íz
léssel volt bútorozva

— Itt szoktam levetni európai 
külsőmet.

Gazdag ruhatárra mutatott, mely
ből a legszebb indus öltözékekben 
válogathattak. »

— Válasszanak, uraim, teljesen 
ízlésük szerint.

Alig fordított nekik hátat, Henry 
Smithwork elismervényét hirtelenül 
kivette mellény zsebéből.

— A fickó, suttogta magában.
A nedvesség a tinta egy részét 

már elmosta. Még néhány pillanat a 
viz alatt elég lett volna, hogy az 
ötezer dollárról szóló elismervény 
értéktelen papírrá váljék.

-  Azon tanakodom, hogy nem 
akart-e ártalmatlanokká tenni bennün 
két? kérdé Robert.

— Ezt nem gondolnám, felelte 
Henry. Hanem azért talpon kell len
nünk. Veszedelmes helyen vagyunk.

Miután átöltöztek, elhagyták az 
öltözőszobát és a szolgáktól vezet
tetve hosszú folyosón át egy pompás 
terembe értek, amelyben egyesítve 
volt minden, amit keleti fényűzés 
álmodhatott. Folyt köv.

poraszRy Antal
V e n d é g lő jé b e n  
színházzal szemben 

Vasárnap, f. hó 12-én
egy első rendű

tambura zeneHar HözremiiHo
0 0 0 déséVel o o o

tombola estély
o o o tartatig* °  ° °

A gyönyörű tárgyak a ven
déglő ablakában láthatók.

Kezdete színházi előadás után
Jó ételekről és italokról 
gondoskodva van. — Friss 
csapolásn kőbányai és pil- 
o o o o  seni sör. o o o o
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LiiptuIiijdonosok: A Z  A L A P Í T Ó K  

Szerkesztőségi és kiadóhivatali
telefon szám: 62.

fi vÁ ííitü n i* hala’eset miatt 6000 VjOgySZtriíll fori t készpénzért el
adó. B dr pestről esry órányira hozomány
nak is alkalmas. C ím : Körorvos, Tinnye.
Qr/Alrzi látó  IIV 1000 kor. hozománynyal 
Íj ZivKv I v illi J házasság céljából meg
ismerkedni óhajt egy hözzáillft becsületes 
iparossal. Csak komoly leveleket „Józsa 
7332“ címen kér.

Lakás változás. Mária okleveles
szülésznő lakását Petőíi-utcza csirke piacz) 
idb Illés Antal ur házába helyezte át.

állást keres csakis előkelő 
családnál egy óvó tő, ki né

met, magyar, francia nyelvből is ad okta
tást Giro a kiadóban.

Ncvelönő

1.2911905. sz.

A rverési hi id  etinény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 

1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a 
szabadkai kir. törvszék 10358)904. 
számú végzése által Muskát és társa 
budapesti cég javára, Fibik Imre 
szabadkai lakos ellen 171 kor. tőke, 
ennek és pedig 421 kor. után 1904 
márc. 12-től 19C4 ápril 15-ig és 
171 kor. után pedig 1904. évi ápril 
hó 15. napjától számítandó 6% ka
matai és eddig összesen 29 korona 
perköltség követelés erejéig elrendelt 
biztosítási végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 952 koronára 
becsült bolti állványok, kesztyűk és 
varrógépekből álló ingóságok nyilvá
nos árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek 1905 V. 152,6. 
sz. kiküldést rendelő végzése folytán 
a helyszínén, vagyis Szabadkán Vili. 
kör, : 0. h. sz. Kossuthtutca leendő 
eszközlésére 1905. évi febrár hó 
13-ik napjának délelőtt 101,, órája 
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX t.-c. 107. §-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek becs
áron alul is eladatni fog.

Az árverezendő ingóságok vétel
ára az 1881. évi LX. t.-c. 108-ik
§-ában megállapított leltétrlek sze
rint lesz kifizetendő.

Kelt Szabadkán, 1905. évi január 
hó 31 ik napján.

Bende Ignác
ki. bir. végrehajtó.

M nlv idősebb igazi úriember ismerkedne 
l l l v l j  meg molett, szőke asszonykával, 
kit szerényen pártfogolna. Leveleket kér 
,.Barna asszony 20“ jeli éré a kiadóhiva
talba és kérem ezt a lapban jelezni.

Ilslnyni szeretn^k, mely fiatal úriember 
D d lv /jlll volna hajlandó a költségeimet. 
Ajánlatot kérek „Bikfisch“ jelige alatt a 
kiadóba.

e le g á n sa n  és  
o lc s ó u  a k a r  

ru h ó zk o d n i, az forduljon

«r F a ra g ó
cég női- és gyerm ekruha ü zletéh ez  
Gőzfürdő-utca Su
gár Béla mellett,
m indig  a legd ivatosab b  n ői b lú 
zok, pongyolák, felső- és a lsószok- 
nyák, reform  női és minden fajta 
házi kötények , női ingek és gyer- 
mekruh k nagy választékban kap
hatók. Tisztelettel

JFaragó M .,
eb  ii) piac, 1‘atiliáiivi (G» zfiird ) utca, 

Sujjár Béla m ‘11 tt.

1035(1905. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A szabadkai kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Szabadka sz. kir. város közön
sége által kezelendő tanulmányi ősz 
töndij alapítványa javára néh. Tom- 
csányi József hagyatéka árverés 
ügyébeni a szabadkai kir. törvény
szék (a szabadkai kir. járásbíróság) 
területén lévő Szabadka város hatá
rában fekvő a szabadkai 4192. sz. 
betétben felvett 33390. és 33392. 
hrszátnu Verusicson fekvő 6 hold 
364 négyszögölnyi Tomcsányi József 
nevén álló szántóra az árverést 3 36 
korona megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fent megjelölt 
ingatlan az 1905. évi m árcius bő 
hó 15. napjait d é le lő tti 9 órakor  
ezen tkvi hatóság árverező helyiségé
ben megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 107o-át 
vagyis '03 kor. 00 fillért készpénz
ben vagy az 1886: t.-c. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 
18'1. nov. l-én kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. § ában kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kikül- 
dött kezéhez letenni, avagy az 1881:

» ItíJI Vll HVÍJ
hol

t.-c. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Szabadkán, 1905. évi február hó 
6-ik napján a kir törvényszék mini 
telekkönyvi hatóságnál.

Dr. Costán,
kir. törvényszéki biió.

LAKÁS HIRDETŐ.
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Keresek a főtér közelében

2 - 3  szobás úri ’állást.
Cim a kiadóhivatalban.

Bútorozott utcai szo b i
a főtéren kiadó. Cim a kiadóhivalban

Kiadd
a Bercsényi-utcában május 1-től

egy nagyobb, szép Villanyos pince*
helyiség. — Gim a kiadóhivatalban.

l is z t  urálinak
alkalmas az uj honvédlaktanya köze

lében, «BV igen szép latjís is tá líü l
HiadÓ.------- Cím a kiadóhivatalban.

Deák-utcában

egy emeleti lafcás Kiadó'
május 1-töl. Cim a kiadóban.

« r  Főposta közelében
3  k is e b b -n a g y o b b  

ú r i  l a k á s  k ia d ó .
Cim a kiadóhivatalban.

Egy elegáns

bútorozott úri lat(ás
kiadó. Cim a kiadóba.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkáit.

Petőfi-utcában egy szép

emeletes úri lahás
május 1-től kiadó. Cim a kiadóban. 

Keresek egy

2 szobás laKást
a főtér közelében. Bővebbet a kiadó...... I

Egy nagyobb

üzleti helyiség
a Rudics-utcában máíus 1-től kiadó

KIADÓ LÁ K A S!
Az újonnan épített hon
véd laktanya közelében 
egy különálló úri lakás, 
mely áll több szobából,
mellékhelyiségekkel, is
tállóval és kerttel május 

hó l-tö l kiadó.■■■■■Ma■■ _i j 
Szükségem volna egy nagyobb

főtéri Világos udvari 
s helyiségre műhelyneK.
szép kapubejárattal, esetleg az utcára 

egy irodával.
Gim a biadóhivatalban.




