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Az utolsó ülés.
A képviselöháznak ezen ülés

szakban ma volt az utolsó ülése. 
Beteljesedett tehát az, amit az 
ellenzék nem akart elhinni. Ezen 
az ülésen Polónyi akarta meg
ismételni a botrányos obstruk- 
ciós jelenetek valamelyikét, de 
bizony nem sikerült neki. Az 
elnök röviden bánt el vele, ki
jelentve, hogy ezen az ülésen 
Polónyinak már nincs mit ke
resnie. Hasztalanul zajongott az 
ellenzék. Az elnök beterjesztette 
jelentéseit az ellenzék nagy zaja 
közepette. De még ez a zaj 
sem tudta elnyomni az elnök 
hangját, mely tulharsogva az 
obstrukció utolsó vonaglásának 
zaját, kiáltotta beszédének befe- 
jezéseképen :

„Éljen a király!“
Még csak a jegyzőkönyvet 

hitelesítették, s ezzel véget ért 
az ülés, s az obstrukció kény
telen volt kivonulni a magyar 
haza templomából, hogy oda i 
soha többé be ne fészkelhesse 
magát.

Es nem fogja felütni többé 
ott tanyáját, mert ezt a magyar 
nemzet szent érdeke megengedni 
nem fogja.

Még csak ö felségének, Szent 
István király koronája tulajdo
nosának szava fog elhangzani, 
s azután megkezdődik a nemzet 
szine előtt az obstiukció hősei 
ellen a vádbeszéd, melynek igaz
sága elnyomhatatlanul végig re
zeg a haza ege alatt, mint az 
égdörgés, hogy mindenki meg 
hallja, hogy a féktelenkedök 
által szított szenvedélyek lármája 
csak a dongó zümmögésévé 
váljék.

És úgy kell ennek lennie. Ha 
visszatekintünk a múltba, ha 
vizsgáljuk, mennyi jó megvaló
sítását akadályozta meg az el
lenzék, csak erősebb meggyő
ződéssel kell hangoztatnunk: és 
ennek igy kell megtörténni.

A külfölddel való közgazdasági i 
viszonyaink rendezését az obs
trukció tette lehetetlenné. Ott 
vagyunk, hogy a külföld bizalma 
megingott irányunkban.

Az obstrukció lehetetlenné tette 
a magyar állam kiépítésének 
szilárd alapját képező népokta
tási törvényjavaslatnak törvény
erőre való emelését.

Az obstrukció lehetetlenné tette 
a katonai bíráskodás revízióját, 
a hadbíróság reformját.

Az obstrukció lehetetlenné tette 
egy igazságügyi égető szükséglet 
megvalósítását, a magyar polgári 
törvénykönyv kodifikálását, a 
jogi oktatás reformját.

A? obstrukció lehetetlenné tette 
egy fontos közgazdasági terv 
realizálását, az államvasutak de
centralizációját. — Lehetetlenné 
tette a még ennél is fontosabb 
közgazdasági kérdést: a telepí
tési ügy reformját.

Az obstrukció lehetetlenné tette 
egy sokat hangoztatott kérdés 
keresztülvitelét: a választói jog 
rendezését.

Mindezt lehetetlenné tette. 
Lehetetlenné tette a magyar ál
lam épületének kiépítését És 
talán ezért mer elismerést várni 
a nemzettől, a magyar nemzettől ?

És mikor ezt lehetetlenné tette, 
minő munkát végzett ?

Meg akarta rontani a jóhi
szemű lelkekben az állam és 
jogrend iránti tiszteletet. Fegy
vert akart adni az anarchia ke
zébe.

Nem adta meg az államnak 
a mindennapi kenyeret: a köz 
gazdasági élet zavartalan műkö
désének lényegét. Törvénytelen 
állapotba erőszakolta az országot, 
megingatva a törvényes belren- 
det, bizalmatlanságot támasztva 
a magyar állam ellen a nagy
hatalmakban.

Diszkreditálta a külföld előtt 
a magyar nemzetnek eddig elis
mert politikai érettségét.

Természetellenes szövetsége
ket létesítve, meg akarta tanítani 
a nemzetei a haladás elveinek] 
megtagadására.

Gyűlöletet oltott a telkekbe.
Es még egy egész serege a 

vádaknak emelhető az obstruk
ció ellen és mindezt a vádat 
megczáfolni nem lehet frázisok
kal, mert ezeket a frázisokat 
maga Andrássy Gyula cáfolja

meg; az az Andrássy Gyula, a' 
kinek az égisze alatt a gyűlölet I 
parlamenti harcát megindították J 
melynek a mai utolsó ülés ve-í 
tett végett, amely után Önkény
telenül torlódnak az obstrukció 
elleni rémes vádak az ellenzék 
ellen. !♦'•K? I

A városi tisztviselők fizetés-
em elése .

Ma két helybeli lapban foglalkoz
nak a városi tisztviselők fizetésének 
emelésével, amely ügy tudvalevőleg 
a belügyminisztérium előtt van feleb- 
bezés alatt.

Senkinek sem lehetne kifogása az 
ellen, ha a két lap azon óhajának 
adott volna kifejezést, bárcsak meg
érkezett volna a fizetésemelést jóvá
hagyó belügyminiszteri döntés újévi 
ajándék’ -'■pen. Ennek talán még azok 
is örültek volna, akik a felebbezést 
benyújtották.

Nem le’ volna azonban szabadI - r
om a kérdés, kortesszempontból fel
fogni. Nem pedig több okból.

Először is ennek a kérdésnek a 
politikához semmi köze.

Másodszor pedig a kérdésnek ily 
szempontból való felfogása két na- 
gyón fontos szempontból csak hát
rányokat támaszt. Csökkenti ugyanis 
a hivatalnok tekintélyét a nagy kö
zönség előtt s igy megzavarja azt a 
viszonyt is, melyben a tisztviselőnek 
a nagyközönséggel élnie kell; másod
szor pedig magában a hivatalnoki 
karban is viszályt támaszt a kér-I 
désnek ezen módon való tárgyalá
sából eredhető félreértések követ
keztében.

Nincs végre harmadszor azért sem 
szükség, hogy a hivatalnoki kart a 
politikai küzdelmek küszöbén oly 
színben tüntessék föl, mintha ez 
a tekintélyes társadalmi osztály ko 
inolyságát befolyásoltatni engedné 
bármi által is.

Mi : bból a tiszteletből kifolyólag 
melyet ezen kiváló érdemeket szer
zett tisztviselői karral szemben vi
selkedünk, nem tudjuk elhinni, hogy 
eddig legalább indokolatlan impresszi
óknak vagy föltevéseknek engedve 
a kérdéses czikkek által nekik im- 
putált retorziókra gondolna akkor 
mikor ő maga is mérlegelni tudja

azt, hogy egyes ügyek elintézése nem 
mindig a jóakarat hiánya miatt kés
lekedik, hanem a késlekedést az ügy 
lényegére befolyással biró, az ügygyei 
kapcsolatos más ügyek teszik érthe- 
ővé. Ilyen például a költségvetés, 

zárszámadás és sok egyéb más köz- 
gazdasági kérdés.

A tisztviselői kar fizetésemelését 
helyben hagyják-e vagy nem, azt mi 
nem kutathatjuk, annyit azonban 
tudunk, hogy azok a faktorok, akik
től az ügy elintézése függ, első fel
adatuknak tartották és vallották eddig 
a tisztviselők anyagi helyzetének 
javítását, politizálás nélkül.

Ennyit akartunk csak megjegyezni 
általánosságban. Most még valamit 
különösen. A Szabadkai Friss Újság 
néhány napja (/. mait pénteki és a 
mai keddi számát) minden áron po
litizál anélkül azonban, hogy erre 
joga volna. Kénytelenek vagyunk 
most már erre felhívni az illetékes 
körök figyelmét. Ezt is csak azért 
teszszük, mert a mai politizálásával 
a tisztviselői karban akarja az egye
sülést megbontani és nem is a tiszt
viselői kar érdekében, hanem más 
a háta mögött lappangó országos 
politikai érdekből. Tudhatná pedig, 
hogy a törvénytiszteletet Magyar- 
országon mindenkitől meg kell kö
vetelni és igy őtöle is.

BAJAI HÍREK.

A

— Saját tudósítónktól. —
Baja, jan. 3.

Nyakig begombolkozva fogadják 
az embert a mi pártunk a bajai 
szabadelvüpárt -  korifeusai, ha a 
küszöbön lévő országgyűlési képvi
selőválasztás kormánypárti jelöltjé
ről esik szó.

Magunk se tudjuk még, — majd
pár nap m úlva----- ilyen és hasonló
felelet jár ki az érdeklődőnek és a 
bajai politikai viszonyok ismertető
jenek, aki tudja, hogy mily szerepe 
lesz a napisajtónak épén Baján — 
a demagógia által félrevezetett pol
gárság fölvilágositása és a szabadel- 
ség révébe való visszaterelése körül.

Mindenesetre sajnálni való hogy 
miközben az ellenzék agitácziója 
már hetek óta folyik Rajk Aladár 
érdekében, a szabadelvüpárt tagjai 
még azt se tudják, ki lesz az a fér
fiú, akinek nevével a harcba indul
hatunk.

Igen finom minőségű egyptomi hüvelyek 
C leopatre  100 drb — kor. 24 fill.

„ 1000 „ 2 „ -  „
„ paral'as 1000 „ 2 „ 80 „

o o o o o o o o  kaphatók :

ERD ÉLY I D. é s  Trsa
ni. kir. különlegességi és dohánynagyárudában 
Kossuth’U. SZABADKÁN Kosauth-u.
o Nagyobb véte lnél kedvezm ény, o

Díva 100 drb —- kor. 30 fill
» 1000 „ 2 „ 40 „
„ p a ra  fás 1000 „ 2 „ 80 „

Prím a, Igen Unom 100 „ _  „ 32
» ” ” 1000 „ 3 „ —



BÁCSMEGYEI NAPLÓ. 1905. január 4

— l ’J m érnök . Seücs Ferenc ba
jai városi tanácsnok üa a héten si
kerrel tette a mérnöki képesítő szi
gorlatot a — budapesti politechni
kumon.

— Jótékony képviselő. Dr. Bajk 
Aladár, Baja város orsz. képviselője 
az újév alkalmából 200 koronát. 
adott át a bajai ipertestület elnök- : 
ségének, hogy ezt az összeget 10 
szegénysorsu iparos között oszszák 
szét.

— A baja i fa rsan g . Az idei far
sang igen élénk lefolyásúnak Ígér
kezik városunkban, mert jóformán 
minden társaskör rendez bálát, mű
kedvelői estélyt, concertet. Csaknem 
mindenhét szombatjára esik valami 
mulatság és a január máris teljesen 
okkupólva van. 7-ikére a nőegylet 
elite bál 14-ére a bajai keresk. fel
olvasó estélye, 21-ére a polgári ol
vasó egylet concert estélye és a hó 
végére a Casinói nagy bál van elő 
jegyezve báli krónikákban. Szóval 
egész Baja mulatni fog a farsangon 
mi pedig hűségesen számolunk majd 
be esetről esetre ez inteligens város 
stilszerü mulatozásának lefolyásáról.

ORSZÁGGYŰLÉS.
— S a j á t  t u d ó s i t ó n k t ó l .  - 

Budapest, 1905. jan. 3.
Az utolsó státició elé jutottunk. 

Ma történik a kormányelnöki kije 
lentés, hogy a felség ezt az ország- 
gyűlést holnap trónbeszéddel bere
keszti. És innen is, tulnan is erős 
számban vonultak fel a honatyák, 
hogy ezen az utolsó ülésen részt 
vegyenek. Az ellenzék az uj párt 
Angol királynő szállóbeli párthelyi- 
ségóből vonult a Házba. A folyosó 
csupa élet, csupa mozgalom. Lázas 
idegesség uralkodik mindenütt ezen 
a napon, mely után a nemzet íté
lete következik majd ebben a kül
sőleg is fergeteges, zord időben.

Boldog uj esztendővel köszöntik 
egymást a honatyák azzal a kíván
sággal, hogy egymást itt a Házban 
viszont lássák

Tisza István gróf hivei táborában 
időzik. Nem látszanak meg rajta 
nyomai a kéthónapos küzdelemnek. 
Apponyi Albert gróf a dissidensek 
elnökével Darányi Ignáccal tárgyal. 
Ebben a pillanatban 67-es alapon 
áll meg Apponyi gróf, délután már 
48-assá válik.

A terem karzatai zsúfolásig meg
teltek. Tizenegy óra van. A honatyák 
jó része a terembe vonult be.

A miniszteri székek előtt ott álla
nak most már az uj miniszteri író
asztalok is.

Az ü lés m egny itása .
Tizenegyóra 20 perc volt, amikor 

Feilitzsch Artur báró elnök az ülést 
megnyitotta. A kormányelnök az első, 
aki a kormány tagjai közül belépett, 
mellette Lukács László pénzügymi
niszter foglal helyett. Az ellenzéki 
vezérek is mind bevonultak.

Elnök az ülést megnyitotta. Be
mutatja a miniszterelnök átiratát, 
hogy a király köszönettel vette a 
Ház gratulációját. Majd egy másik 
miniszterelnöki átiratot mutat be, a

mely szerint a felség az országgyű
lést holnap a királyi várban ünne
pélyesen berekeszti.

Endrey Gyula: Éljen az alkotmány!
Elnök: Felkéri a képviselő urakat, 

hogy holnap délelőtt 11 órakor meg
jelenjenek diszmagyarban, a kato
nák szolgálati egyenruhában, töltény
táskával. A Ház a jelentést tudo
másul veszi. Kossuth Ferenc képvi
selő ur kíván szólani.

Kossuth Ferenc kijelenti, hogy a 
nemzetben súlyos aggodalmakat kelt 
ez a királyi elhatározás. Sokan pedig 
azt hiszik, hogy ez alkotmánysértés. 
(Viharos éljenzés balról.)

Felkiáltások balról: Esküszegés.
Elnök arra figyelmeztet, hogy a 

király személye ne vonassék a vitába.
Kossuth Ferenc kijelenti, hogy a 

király személyét egy szóval sem 
érintette. A korona érdekében nem 
szabad volt olyan tanácsot adni, 
hogy a király ex-lexben oszlassa fel 
a Házat. Hiba volt már az ugrai 
levél is. Törvényes és loyális állás
pontot képviselt mindig, ezúttal is 
képviselni fog. Hazánk jövőjét nem 
adjuk fel, függetlenségünkért tovább 
küzdünk. (Éljenzés, taps balon.)

Tisza gróf kormányelnök állott 
fel szólásra.

Gabányi Miklós: Le Haynauval! 
(Zaj.)

Tisza gróf : Vezérük intézett hoz
zám kérdést, arra akarok válaszolni. 
Köszönöm Kossuthnak, hogy a kri
tikát a kormány ellen intézte. Kü 
vethetnék ebben vezérüket az ellen 
zéki párttagok is. A király minden 
tényéért kormánya felelős. Szívesen 
nézünk elébe minden következmény
nek. Ne jusson az ellenzék ellen
tétbe a minisztériumi felelősség nagy 
elvével. (Zaj balon.)

Szóló is hirdeti azt az igazságot, 
hogy Magyarországon antidinasztikus 
párt nincs, mert minden párt lojá
lis. (Zaj balon.) Ezt állította mindig 
és állítja ma is, hogy itt mindenki 
hűséggel viseltetik a király iránt. 
(Zaj balon.) lmerjük azokat az ope
rett forradalmárokat. (Zaj balon.) A 
házfeloszlatás joga a koronát illeti.

A tanácsot a feloszlatásra a kor
mány adta és hogy jog szerint tör
tént ez, ebben a tudatban nyugod
tan várja a kormány a következmé
nyeket. (Zajos éljenzés jobbon, zaj 
balon.)

Apponyi Albert gróf tudja, hogy 
a korona tényeiért a kormány fe
lelős. De a korona felelős tanácsosai 
ne adjanak a királynak olyan taná 
csőt, mint most. Fölfogása az, hogy 
ex-lexben feloszlatás a törvénynyel 
ellenkezik. (Zajos helyeslés halon) 
A törvényt magyarázza, amely sze
rint költségvetés nélkül a Házat a 
király nem oszlathalja fel. (Zajos 
helyeslés balon.)

Az 1848. 111. t.-c. és az 1867. évi 
X. t.-c. értelme csak ez lehet. Mind 
a kettő korlátozza a király feloszlatási 
jogát. Ezen esetben kizártnak tekint
hető a feloszlatás joga. De ha más 
értelmet tulajdonit is valaki a törvé 
nyéknek, politikai bűnt követ el, ki 
a felségnek a feloszlatásra a tanácsot 
adja. Mindamellett azt kellene csele
kedni, hogy a november tizennyolca-

dikát kitörüljük ennek a parlament
nek történetéből és a jogfolytonos
ságot kellene helyreállítani. Olyan 
helyzet teremtődik most, a mely 
egyenesen provokálja az ellenzéket 
hogy a jövő országgyűlésen ismét 
obstruáljon. Bármi történjék holnap 
a királyi várban, nekünk kötelessé
günk ez ellen tiltakoznunk.

Plósz Sándor igazságügyminiszter 
álló t fel. Beszélni óhajtott azért, 
hogy az ellenkező álláspontot meg
világítsa. (Nagy zaj balon.)

Kubik: Szembe nézzen és ne süsse 
le a szemét.

Plósz Sándor miniszter folytatja. 
Az 1867. évi X. t.-c. a szabály alól 
kivételt teremtett.

Pozsgay Miklós: (Hangosan ásít.)
Elnök: Nem tudom, ki követte el 

ezt a tényt, de a ki elkövette, azt 
rendreutasitom.

Felkiáltások balról: Podmanicky 
báró volt!

Plósz Sándor miniszter néhány 
szót mond még, aztán leül, de hogy 
mit mondott, azt megérteni nem 
lehetett.

Bánffy Dezső kért szót. A kormány
párt erre kivonult.

Bánffy Dezső báró törvénytelen
nek tartja ex lex-ben való feloszla
tást. A mikor kormányelnök volt, 
sem nyúlt hozzá, hanem megalkot
tak a Tisza lexet, majd pedig hatá
rozattal kimondotta a szabadelvű 
párt, hogy az ex-lex ülésén a kép
viselőháznak együtt kell maradnia.

Polónyi Géza beszélt ezután, hogy 
az ex-lex feloszlatása ellen tiltako
zik. És minthogy az igazságügymi
niszter beszédét be nem fejezte, 
kéri annak felszólítását beszédének 
elmondása végett. Ezen indítványa 
felett szavazást kér.

Elnök kijelenti, hogy Polónyi in
dítványa ellenkezik a házszabá
lyokkal.

Polónyi ismételt felszólalása után 
az elnök kijelenti, hogy ma az 
utolsó ülés lévén, jelentését beter
jeszti.

Az ellenzék nagy zajt csap. Az 
elnök ezzel a felkiáltással: éljen a 
király, befejezi beszédét. Az ellen
zék zaja között hitelesítik a jegyző
könyvet, mire az ülés véget ér.

Maezák Manó
s z e r e n c s é t l e n s é g e .
Zenedénknek egyik közszeretetben, 

köztiszteletben álló tanárát, Maezák 
Manót ma délután félnégykor nagy 
szerencsétlenség érte: a ballábszár- 
csontja a bokán felül eltörött. Az 
esetei a szemtanuk igy beszélik el.

Maezák Manó a Pest-szálloda előtti 
oszlopcsarnokba akart fellépni, de 
a megfagyott havon elcsúszott. Az 
esés után a nagytestű tanár felült a 
lépcsőházba, megfogta a ballábát, s 
mozgatni kezdte. Eközben az egyik 
nézőhöz fordult s en n jt mondott:

— Hallja, hogyan ropog a csont? 
— alighanem baj történt.

Arra a kérdésre: érez-e fájdalmat, 
azt felelte, hogy nem.

Ezután esernyőjére támaszkodva, 
felállt a jobb lábára. Egy lépést 
akart tenni, de ismét elesett. A

körülállók ekkor beszaladtak az ét
terembe, egy széket hoztak ki és 
arra ültetve Maczákot, bevitték a 
lépcsőházba, ahova nemsokára a 
mentők is megérkeztek. Először a 
mentőállomásra, innen pedig a Mária- 
Valéria közkórházba szállították.

Az erős ember az egész utón nem 
érzett fájdalmat. A szerencsétlenség 
hire csakhamar elterjedt & városban 
és mindenütt nagy részvétet kelteti.

Ebből az alkalomból figyelmez
tetnünk kell a háztulajdonosokat 
egy főkapitányi rendeletre, amely 
szigorúan meghagyja, hogy a frissen 
esett havat a járdáról haladéktala
nul lesöpörjék s a járdát kőporral, 
vagy hamuval hintsék be. Azt hisz- 
szük, hogy rendőrségünk a legszigo
rúbban fogja megbüntetni azokat a 
háztulajdonosokat, akik ezt a ren
deletét figyelmen kívül hagyják.

H ÍR E K
TÁJÉKOZTATÓ.

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

Január 7. A gazdakör bálja a P e s ts  ;AI- 
ioda Összes termeiben.

Ja u u á r 8. Kath. legényegyesület tánc- 
mulatsága, az egylet saját helyiségében.

Január 15. Az ipartestületi dalárda hang
versenye és táncmulatsága a Peal-szálloda 
nagytermében.

Jau u á r 28. Az izralita nőegylet tánc mu
latsága a Pest szálloda összes termeiben.

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

—  Igazságügyi kinevezés. A
király Sebestyén Imre, szegedi Ítélő 
táblai tanácsjegyző albirót a zombori 
kir. törvszékhez bíróvá nevezte ki.

— A- K ath. n ép k o n y h a  m eg
n y itá sa . A szent Antalról nevezett 
kath. népkonyhát ma nyitották meg 
háromszáz szegény ember és Sza
badka előkelő férfi és női társadal
mának jelenlétében. A szeretet min
dent egyesitő ereje lebegett a jóté
konyság helyiségében. Az előkelő 
társadalom élén ott láttuk Bezerédy 
István főispánt, Bíró Károly dr. pol
gármestert, Békeffy Gyulát. A nép
konyhát Hegedűs Lénárd káplán, az 
egyesület társelnöke nyitotta meg 
szép beszéddel üdvözölve a főispánt 
és megjelenteket, buzdítva a szeretet 
gyakorlására. A beszédet a gyerme
kek imája követte. Ezután a három 
száz szegény megvendégelése követ
kezett. A társadalom áldása bizonyára 
foganatossá teszi a szeretetnek ma 
megkezdődött munkáját.

— T arta lék o s  tisz tek  kineve
zése. Dr. Taussig Izsó, a 16. had
osztály tüzérezredhez, nagyhudafai 
Vermes Gyula a 4. huszárezredhez, 
Gergely József a 86. gyalogezredhez, 
Vük Alajos a 8. gyalogezredhez tar
talékos tisztekké neveztettek ki.

— A szabadkai ügyvédi k a m a 
rából. A kamara dr. Franki Adolfot 
Újvidék székhelylyel az ügyvédek 
lajstromába igtatta. Közhírré teszi 
a kamara, hogy Kármán Sándor 
zsablyai ügyvéd kúriai Ítélettel hely
benhagyott hat havi felfüggesztésé
nek határideje 1904. évi december 
hó 31-dikén lejárt.

jacnér hóban megnyílik Und cs-ntca, jtíilinoVics ház. aranyművesek sorában január hóban megnyílik
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— H alálozás. Reisz Ferencz 
Balogh Gizella városi tanítónő férj. 
ina meghalt. Temetése holnap dél
után lesz.

— N év m ag y aro sítás . Belügymi
niszteri engedélylyel kiskorú Hotya 
János m. kir. pénzügyőri vigyázó 
zombori lakos nevét Hunyadira, 
kiskorú Schwarcz Oszkár István, 
bajai lakos nevét Sándorra magya
rosította.

— F ark aso k  R adonovácon.
Radonováciak hozták ma a hirt a 
városba, hogy a hideg idő beálltával 
a tanyák körül farkasok jelentek meg. 
A tanyai I kosságot a farkasok meg
jelenése r> tegésben tartja.

— K é z r,'k e rü lt to lvaj. Kulun- 
csics András feljelentette Banán Jó
zsefet, hogy ez tőle 18 kor. 12 fillért 
ellopot. A rendőrségnek csakhamar 
sikerült a tolvajt kézrekeriteni. Valla
tás közben kitűnt, hogy Kuluncsics 
tolvaja ugyanaz, aki Kovács Istvánt, 
a Pest k ivékáz alkalmazottját is 
meglopta, s aki Berkovics Jánostól, 
a Nemzei í szálloda igazgatójától egy 
180 koro a értékű aranyórát lopott 
el. Az ellopott aranyóra megkerült.

— Szélhám os kóborló . Ma egy 
Braun Viktor nevű egyén járt az 
izraelita hitközség házában, könyör- 
adományért koldulva és tuniszi ék
szerkereskedőnek mutatva be magát. 
Minthogy azonban magaviseleté gya
núsnak tűnt föl, feljelentették a ren
dőrségnél. Eleinte vallatás közben is 
tuniszi ékszerkereskedőnek mondta 
magát, s azt állította, hogy Berlinből j 
Budapestre utazva 1400 korona ér
tékű ékszereit ellopták tőle. Alapo
sabb kutatás után, s a nála lévő 
kivétel nélkül nőktől irt levelekből 
kitűnt, hogy nem is Braun Viktornak 
hanem Baron Móricnak hívják. Ek
kor azután elmondta, hogy már öt 
hónapja kóborog, hogy spanyol szár 
mazásu és Boszniában felesége is 
van, akivel azonban nem él együtt ■ 
A rendőrség azt hiszi, hogy vagy 
leánykereskedővel, vagy házasság
szédelgővel van dolga. A letartózta
tott több nyelvet beszél, ami a Le- 
vantini spanyoloknál nem megy 
ritkaságszámba.

készletek Fort-Arthur
átad ásáról.

L ondon  jan. 3'
Január elsején, vasárnap délután 

öt órakor a japán előőrsök egy orosz 
tisztet láttak közeledni táboruk felé, 
a tiszt mellett egy közlegény fehér 
lobogot vitt.

Erre a tüzelést megszüntették, a 
tisztet közeledni engedték és átvet
ték tőle az üt pecséttel ellátott le
velet. A levelet Stössel tábornok irta 
Njgi tábornoknak. Este kilenc óra
kor már Nogi főibontotta a levelet 
amely francia nyelven volt írva és 
igy hangzott:

Stössel levele.
Az általános helyzetből és az ön 

által elfoglalt hadállásokból Ítélve az 
a meggyőződésem, hogy minden to
vábbi ellentállás Port-Arturban kilá
tás nélkül való volna és a végből 
hogyi emberéletben való minden to- j 
vább hiábavaló áldozatnak elejét 
vegyük, azt ajánlom önnek, hogy 
tárgyalást folytassunk a kapitulá
cióról.

Hogyha ön ehhez hozzájárul, ak
kor szíveskedjék egy biztost kine
vezni, akivel tárgyalni lehetne a ka
pituláció rendjéről és föltételeiről. 
Szíveskedjék továbbá azt a helyet 
megjelölni ahol az ön biztosa az ál
talam kinevezendő biztossal lalálkoz- , 
halnék. !

Egyúttal fölhasználom ezt az ti-* 
kaimat arra, hogy exellenciádat ki-1 
váló nagyrabecsülésemről biztosítsam.

Stössel
generális.

Nogi tábornok erre nyomban meg
írta a választ, de csak másnap reggel 
hajnalban küldte egyik segédtisztjétől

A válasz igy szólt:
Nogi levele.

Az ön ajánlatára, a melyet ön 
nekem a vár megadása föltételeinek 
tárgyalására és a tárgyalás helyének 
megállapítására vonatkozólag tett, a 
következőket van szerencsém felelni:

Izsisi vezérőrnagyot, vezérkarunk 
tisztjét biztosul neveztem ki a tár
gyalás folytatására, Néhány vezér
kari tiszt és egy polgári hivatalnok 
lesz kíséretében. Megbizottamk január 
másodikén Szuszihjjingben fognak 
találkozni.

Mind a két fél biztosai meghatal
mazást nyernek, hogy a kapitulációra 
vonatkozó egyességet aláírják, anélkül 
hogy az egyesség ratifikálása szük
séges volna; meghatalmazást nyernek 
továbbá arra is, hogy ezt az egyes
séget azonnal életbeléptessék. A meg
bízottak aláírása után kicserélik a 
megadásra vonatkozó egyességet.

Megragadom ezt az alkalmat, hogy 
exczellencziádat változhatatlan tisz
teletemről és a nagyrabecsülésemről 
biztosítsam.

Nogi.
S zt,-P étervár jan. 3.

Port-Artur kapitulácziójáról nem 
volt előzetes tudomása a czárnak. A 
czár ugyanis még tavaly októberban 
egy táviratban ezt a parancsot adta 
Stösselnek:

— Akkor add meg magad, ami
kor jónak látod.

Erre az utasításra támaszkodva, 
kapitulált Stösselt, anélkül hogy Pé- 
tervárra jelenést küldött volna. Mé
gis hihetetlenül lesújtotta a czárl 
a megadás hire, mert azt remélte 
hogy a balti flotta megérkezése előtt 
semmiesetre.' emjkapitulál Por-Arthur.

SZÍNHÁZ.
H eti m űsor.

Szerda: Bob-herceg.
Csütörtök: Katalin.
Pénteken este: Piros bugyelláris.
Szombaton: Postás fin és húga.
Vasárnap este: Postás fiú és húga.

T akarodó . Beyerlein Ferencnek 
szenzációs katonadrámáját a Takaró
dét mutatta be tegnap színtársula
tunk drámai személyzete. Azt hi
szem, hogy a szenzációs jelzőt csak 
a dráma tárgyának szokatlansága 
miatt alkalmazták a drámára, mert 
ezt a jelzőt: klaszikus sokkal job
ban megérdemli. Olyan ez a mii, 
aminőt az ujabbkori drámairoda
lom nem igen mutathat föl. Minden 
izében, megfelel a drámairodalom 
szabályainak, minden izében neme
sen hatásos, minden porcikájában 
egységes, öntudatos, erőteljes alko
tás. Így érte el a szerző, hogy a 
szerepeket a színésznek csak tuda
tosan lehel elrontani, pedig mind
egyik szerep mint típus külön ala
pos tanulmányt igényel, föltétlen 
ambíciót és egyéni erőt követel a 
szereplőktől. Hanem azután ha 
mindez megvan a szereplőknél, ak
kor a közönség részéről csak hálát 
arathatnak.

És ezt színészeink a tegnapi elő
adáson el is nyerték. Rátkai Sándor 
mintaszerű rendezésének hatását 
emelte még a kifogástalan szerep
kiosztás is. Mindenki a maga szere

pét kapata meg és játszotta ambi-. 
cióval, jól, hatásosan. Szilágyi (Lau- 
fen hadnagy) ellenszenves és már 
csak ezért is nehéz szerepét jól 
játszotta meg és oly tetszést aratott, 
aminővel Szabadkán eddig még nem 
dicsekedhetett. Szabados Giziké Volk- j 
hard Klárika szerepébe belevitte 
egész tudását, egyéniségének min
den kedvességét. És bár nehéz lé
lektani pillanatokkal kellett küzköd- 
nie, egyszer sem keveredett játéká
ban ellentmondásba sem magával, 
sem szerepével. Volkhard őrmes
tert Erdőssi Károly játszotta kifo
gástalanul, aminél nagyobb dicsére
tet tekintve a szerep különös ne
hézségeit, nem kívánhat.

A többi szereplők közül nem tud
juk, hogy melyiket emeljük ki leg
először. A harmadik felvonás oly 
annyira kitűnő összjátékban ment, 
hogy egyszerre kellene mindenkit 
megdicsérni, hogy azután külön- 
külön mondjuk el mindegyik sze
replőről egy és azon dicséretet Bá
lint mint tárgyalás-vezető hadtiszt, 
Soos Károly, Tóth Antal, Rátkai 
Sándor, Vitéz Róbert alapos szerep
tanulmányozás révén egymással ve
tekedtek. Jó volt bruleszk szerepé
ben, mint ezen szerepekben mindig 
jó. Újvári, Konc Mihály, mint Bau- 
nevitz kapitány, általános rokonszen- 
vet keltett. Kiválóan jól alakította 
fontos é3 nehéz szerepét Tóth La
jos, mint szakaszvezető

Azt hisszük, hogy ez a darab 
még sokszor színre kerül.

T Á V IR A T O K
T itkos tan ácsosok  esk ü -  

le té te le .
B udapest, január 3. Fehér Ipoly 

pannonhalmi főapát és Granzenstein 
Béla pénzügyminiszteri államtitkár 
ma délelőtt tették le őfelsége kezébe 
a titkos tanácsosi esküt. Az ünne- 
pies aktusnál jelenvolt a külügy
miniszter képviseletében gróf Tisza 
István miniszterelnök, továbbá gróf 
Apponyi Lajos magyarországi udvar- 
nagy. Az eskümintát Berger udvari 
tanácsos olvasta fel.

SPORT.<
K o rcso ly ázh a tu n k . Két napja 

hogy megnyílt a palicsi jégpálya az 
egész Palics keresztül kasul járható 
annyival is inkább, mert a próba 
alkalmával bebizonyosodottt hogy a 
jég 19 cm. vastag. Tehát minden 
veszély kivan zárva. Felhivatik a n. 
é. közönség, hogy ha a városháza 
sarkán a kék fehér zászló kint van 
akkor a jégpálya nyitva, ha ellenben 
a zászló nincs kint akkor zárva van. 
Ezúttal tudatjuk a n. é. közönséggel 
hogy a pálya állandóan lesz söpörve. 
Beléptidij öl) fill. Sport egyleti ta
gok és tanulóknak 40 fill, kísérők 
20 fill.

k ö szö n etn y ilv á n ítá s .
Mindazoknak, akik megboldogult 

férjem, Weitzenfeld Illés temetésén 
megjelenve, megmérhetetlen fájdal
mamat és gyermekeim fájdalmát 
részvétükkel iparkodtak enyhíteni, 
ezen utón mondok a magain és gyer
mekeim nevében hálás köszönetét.

Szabadka, 1905. január hó 3.
Özv. W eitzen fe ld  lllé sn é

REGÉNY CSARNOK.

A S Ö T É T  T IT O K .
11.

— Egyedül jött ?
— Nem, egy Norman Henri nevű 

fiatalember társaságában volt, akit 
nekünk mint legjobb barátját mu
tatott be, s akivel már Indiában 
üzleti összeköttetésben állt.

— Milyen üzletekkel foglalkozott 
a nagybátyja?

— E tekintetben semmit sem mon
dott nekünk, de azt hiszem indiai 
sálokkal és szőnyegekkel kereskedett. 
Azt hiszem Kasmírban és egyéb 
helyeken nagyban vásárolta az árukat 
és kalkutai kereskedőknek adta el, 
vagy utazóknak mint Norman Henri.

Ekkor a biró, egzsz közömbösen 
vetette föl a kérdést:

Kihez szállt?
-  Hozzám nem, felelt megzava

rodva Harold. Ez az egész, amit
önnek mondhatok.• •

— On tehát azt hiszi, hogy az 
öcscséhez szállt ?

— Nem tudom. Mindketten lakást 
rendeztünk be a számára úgy, hogy 
tetszése szerint választhatott.

— De valahova mégis csak kellett 
szállnia ?

— Látja uram, itt kezdődik a 
titokzatosság. — Mikor nagybátyánk 
nagymennyiségű bőröndjeit rendbe 
hozta, ezt mondta: „Gyerekek, rosz- 
szul esik, de sürgős üzleti ügyek 
kényszerítenek, hogy néhány órára 
elváljak tőletek/1 Mi elakartuk őt 
kisérni, amit azonban megtiltott. Az 
alatt a néhány pillanat alatt, melyet 
nagybátyámmal töltöttem, úgy tetszett 
nekem, mintha kedélyessége levert
séget, bizalmatlanságot takart volna. 
Leveleiben többször emlegette, hogy 
vagyonát nekünk adja, de soha, még 
csak megközelítőleg sem jelezte a 
vagyon értékét.

— Tehát elváltak tőle ?
— Igen. A következő szavakkal 

vált el tőlünk: «velem többet ne 
törődjetek, gyerekek, délben nálatok 
leszek.

— Egyedül távozott ?
— Nem, az a Norman Henry 

kisérte. Ezután megállapodtunk fivé
remmel, hogy először hozzá menjen, 
mint az öregebbhez, azután pedig 
hozzám jöjjön lakni.

— Ön tehát azt akarja mondani, 
hogy ezután már nem találkozott 
nagybátyjával.

— Nem is láttam.
— Hogyan magyarázza meg mégis, 

hogy őt ma reggel önnél meggyil
kolva találták ?

— Ez előttem is rejtély. Eskü
szöm, hogy tegnap óta vártam nagy
bátyámat, abbanagondolatbantaláltain 
megnyugvást, hogy előbb a bátyámat 
látogatta meg.

Még egy csomó kereszt kérJést 
intézett Grevy Rochford Maróidhoz, 
abban a hiszemben, hogy ellent
mondásokba keveredik. A feleletek 
azonban mindig egyszerűek és oly 
tiszták voltak, hogy a gyanút semmi
képen sem erősítették meg.

— Láthatja, biró ur, mondta Ha
rold, hogy ártatlan vagyok. Remélem, 
hogy most már szabadon bocsát.

— Még nincs letartóztatva, vála
szolta Grevy. Önnek csak rendelke
zésre kell állania.

— Es a feleségem, gyermekem, 
nem is láthatom őket ?

— Ezt nem engedhetem meg, 
amíg a vizsgálat tart, kénytelen va
gyok önt a szobájában őriztetni.

Folyt. kőv.
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Nyilttér.*)
T ou ib o laesté ly  a n em zeti 

k aszin ób an .
Tek. Szerkesztő url

Kérem, legyen szives ezen pár 
soromnak becses lapjában helyt 
adni, hogy a tegnapi Bácskai Hír
lapban megjelent rágalomra vála
szoljak.

Azon tisztelt nemnyerő urnák, aki 
mindenféle hűhóval előhozakodik, 
talán érdekében áll, hogy az én re- 
numémat rontsa. Oly alaptalan vá
dakkal vádol, hogy kénytelen vagyok 
ezek ellen tiltakozni, mert olyan 
dolgokat mozgat, amihez őneki egy
általán semmi köze

Azt mondja, hogy az éttermem 
tátong az ürességtől. Erre csak azt 
felelem:

1. hogy én nagyon meg vagyok 
elégedve az üzlettel, azt hiszem ő 
neki az ilyen dologhoz semmi köze.

2. A tombola nem olyan játék, 
hogy azon okvetlen mindenkinek 
nyerni kell. igazán sajnálom, hogy 
olyan nagy nyerési vágya volt an
nak az urnák és még sem nyert.

3. 0  azt nekem nem szabhatja 
meg, hogy én kinek adjam el a je
gyet, aki játszott, az mind úgy meg
fizette, mint az a nem nyerő ur, ha 
tényleg reszkírozott egy koronát.

4. Azt állítja, hogy azok a tárgyak 
nem lettek kijátszva, amelyek ki 
voltak állítva és a közönség emiatt 
zúgolódott. Erre megint csak azt 
felelem, hogy nem való, mert én 
előre figyelmeztettem a n. é. közön
séget, hogy a tombola nyereményt 
kicserélem és ezen nem ütközött 
meg senki, csax ha jól emlékszem 
egy ur, talán a sorok Írója.

Nem akarom a dolgot tovább 
forszírozni, mert az illető ur meg 
sem nevezte magát, hanem elbújt a 
nemnyerők mögé.

Ha kell, bátran merek hivatkozni 
tisztelt vendégeimre.

Ürmössy B Béla 
vendéglős.

Olvastam egy érdekes regét, azért 
mondom hogy érdekes, mivel éppen 
ellentéte az igazságnak. Szólt a rege 
ugyanis egy tombola-estélyről, mely 
a Kaszinó éttermében folyt le. A 
rege írója nem tudom ki, mert egy 
játékosnak nevezi magát, aki nem 
nyert, okozza ezért a fortunát, nem 
pedig a vendéglőst. Én is ott voltam 
azon az estén és közvetlenül a 
tombola asztal mellett ültem és min
dent láttam, ami ott történt. Fel 
tudnám sorolni mindazokat is, kik 
nyertek és azt is tudom, hogy a 
vendéglőssel semmiféle atyaüságban 
nincsenek. Hogy pedig a tombola
nyereményt kicserélték, az előre be 
lett jelentve, még pedig olyképen, 
ha elegendő számú jegy nem lesz 
eladva és ez teljesen indokolt is, 
mert senki sem kívánhatja, hogy 
aki üzleti érdekből cselekszik vala
mit, azon veszteséget szenvedjen. 
Vádolja továbbá, hogy a cselédek 
és szolgaszemélyzet is résztvett a 
játékban. Ha játszottak, éppen úgy 
megfizették a jegy árát, mint bárki 
más és éppen annyit nyertek, mint 
a regeiró ur, vagyis semmit. Ezt is 
tudom. A konzekvencia ebből az, 
hogy ne ítéljünk elhamarkodva és 
anélkül, hogy a dolgok állásával 
tisztába ne legyünk.

Egy Já’ékos, aki szintén nem nyen.
’) E rovat alattiakért nem felelős a Szerk.

1'elelőn srerkewitő i
»  ü ö  O V I C H I M R E .  

Laptulojdonosok : A L A L A P Í T Ó K

Szerkesztőségi és kiadóhivatali 
tolefon szám: 62.

27565,904. szám

Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa 

ezennel közhírré teszi, miszerint a 
7 drb. állami mén ellátása czéljából 
1905 évben szükséges zab, széna és 
alom szalma szállítására a szóbeli 
árlejtés.

Folyó évi január hó 8-án d. e. 
10 órákkor a gazdasági ügyosztály 
hivatalos helyiségében fog megtartani.

Az árlejtés biztosítására 2O0 ko
rona óvadék teendő le.

Egyéb árlejtési feltételek a gaz
dasági ügyosztályában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Kelt Szabadkán, '905 január hó 
1-én.

A városi tanács.

10383/1904. tk. szám.

Árverési hirdetmény.
Néhai Trencsényi József hagyo- 

téki ügyében a szabadkai kir. járás- 
bíróságnak '9013. Ü 417/23 sz. vég
zése az ahoz csatlott bizonyítvány
és árverési feltételek következtében S(Sge? az utasok minden kívánsága a

gége által kezelendő tanulmányi ősz- ‘pontosabb kielégítést. nyer 
töndij alapítvány javára végrehajtási A n- é. közönség b. partfogasat 
árverés az 1881 : LX t. c. 144. §. j kérve, maradok
alapján és a 146. §. 207. §. értel
mében szabadkai kir. tszék ta sza
badkai kir. járásbíróság) területen 
lévő Szabadkán fekvő a szabadkai 
14492 sz. betétben felvett 33390 és 
33392 hrsz. Verusicsion fekvő 6 h.
364 ölnyi szántok melyek Trencsé
nyi József nevén állanak az 1881 :
LX. 156. §. értelmében egészben 
3036 kor. ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendeltetik.

Az árverés megtartására határ
időül 1905. évi január hó 18 napnak
d. e. 9 órája ezen kir. törvényszék I a legszebb kivitelben, jutányos áron 
árverési helyiségében tűzetik ki. I kaphatók egész uj, használatlan ál- 

Árverezni szándékozok tartoznak | lapotban, építkezéstől falmaradottak 
az ingatlanok becsárának 10 %  át
vagy is 303 kor. 60 fillért készpénz
ben vagy az 1881 : LX. t. c. 42. §- 
ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a kelt m. kir. igazságügy
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadék képes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 
1881 : LX. t. c. 170. §-a értelmében 
bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Vevő kőteles a vételárt. Három 
egyenlő részletben és pedig az elsőt 
az árverés jogerőre emelkedése nap
jától számítandó óO nap alatt a má 
sodikat ugyanazon naptól számítandó 
60 nap alatt a harmadikat ugyan
azon naptól számítandó 90 nap alatt 
minden egyes vételári részlet után 
az árverés napját töl számítandó 6 
°/0-os kamatokkal együtt az 18-H. 
évi december hó 6-án. 39. 415 •/. 
J. M. szám alatt kelt rendeletben 
előirt módón szabadkai kir. adó
hivatalnál mint bírói letéti pénztár
nál letizeti.

A bánatpénz az utolsó részlet e 
fog beszámitalni. Az ezen árverési 
hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek 
a hivatalos órak alatt ezen kir. bi-

róság mint telekkönyvi hatóságnál 
földszinti 22. ajtó szám alatt és 
Szabadka község elöljáróságánál te 
kinthetők meg.

Szabadkán, 1904. szeptember hó 
30 án a kir. törvényszék mint te
lekkönyvi hatóságnál.

Dr. C ostán
kir. tszéki biró.

Bttngpélygs Megnyitása!
I  Január h í A -íu. tsBtörtíKön I  
!  est* nyilK önnepílyesen *

A líetnzeti nagy szálloda
tulajdonosa a szállodát a legkénye
sebb és a legmodernebb igényeknek 
megfelelően egészen újonnan ren
dezte be. ízlés, kényelem szeretettel 

párosult a berendezésnél.
A szállodának a legkitűnőbb kony

hája és kávéháza van.
Szabadkának és vidékének közön-

tisztelettel
H a lb r o lír  A d o lf ,

a Nemzeti nagy szálloda tulajdonosa.

Meidínger
n*" kályhák

N a g y  F e r e n c
építőmesternél S zabadkán , VI. kör, 

Halasi-ut 377 szám.

KIS HIRDETÉSEK.
Minden szó 3  í i l l é r  Vastag bettlkbőJ £ 
f i l l é r .  Lcekisebb hirdetés 3 0  f i i l é  a* 
Apró hirdetések felvétetnek a kladóhhu  
tai ban B atthyány-utca 3 sz. -  Apró b’j 

detések előre fizetendők.

ill in J a n ii vásároljon az Autikvá 
ItI I I IU v IIK I  fiúm ban: Képes köi,}.

vek, ajándék könyvek, képes levelezőlap<■\  
drbja 1 kr levél papírok, emlék könyvi K 
bámulatos olcsón az Antikvárium ba  Sza
badkán Petőfi u. 88 sz. Blum háza gymua- 
sium átallenébeu Kölcsönkönyvtár havi 
30 kr. dij. Hangjegyek, könyvek használtak 
étetnek és eladatnak.

Teljes ellátást S . . 7 V &
I ővebb értesítés nyerhető a kiadóban.

gyakorlati oktatást * ^ 4 7
nyelv en ad egy ur, ki a nyelveket az 
illető országokcan gyakorolta. Cím a ki- 
adóhivatalban.

Jó karban levő Íróasztal megvételre 
kerestetik. Czim a kiadóban

Egyetemi hallgató bármily iroda.
foglalkozást 

esetleg középiskolai tanulóknak órákat b 
ad. Czim a kiavóhivatalban.

Lakás változás. Sívri. H™b“S
lésznő, lakását VI. kör. Petőfi-utca idb. Iliéi 
Antal ur házába (csirke piac) helyezte át.

Gaztlaasszonyi
raekek mellé állást keres egy jobb család
ból való asszony Feltételei szerények, in
kább jó bánáömódott kiván.

Bútorozott szoba
Bővebbet a kiadóban.

Héber és hegedű oktatást
nyújt k“zdőknek kedvező fő tételek mellett 

Bcnau Lipót, Szalay Láazló-utca 32.

EGYEDÁRUSITÁSRA
világhírű, már bevezetett pa
tent-cikket óhajtunk kizárólag 
fix számlára, csakis elsőrangú 
tekintélyes cégeknek Magyaror
szág nagyobb vidéki városaiban, 
városonkint azonban csak egyet
len cégnek átadni. Névaláírásos 
ajánlatok a szakma és budapesti 

referentiák megjelölésével

L E O P O L D  GV Ü L A
hirdetési irodájához

BUDAPESTRE VII. Erzsébet-körű’ 54.
MONOPOL jeligével intézendők.

Nyomatott a kiadók Rladek ás Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

i w r  C ál? dóknak téli estékre kedves mu'atság

M ár 4 0  k oron átó l
feljebb előnyös részletfizetésre is kaphatók a leg

alkalmasabb

ú jé v i  a j á n d é k n a k
Massagni-féle

beszélő és 
hangverseny

gépek (Grapho-Phonograph)

órás és ékszerésznél
F ö-lér SZABADKÁN L én á rd  ház
Ugyanott mindennemű alkatrészek is kaphatók 

valamint javítások is elfogadtatnak.




