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Megjele’.i minden szerdán és szombaton este.
K éziratokat v issza nem adunk.

S z e rk e s z tő s é g :

W e k e r le - t é r 671.

magyar ifjúság és szép szóval,
1iát itt is ünnepeltetni akarnak : nak
1 ié
neerőszakkal már fenékig ünttelték 1íjhely »'n. Patakon, Rákóc y <s iUv kú : !<\ m a au A Tűk : tnéazt. Az erkölcstelenség bűzében Kossuth iskoláiban? Loránlify fész g s leltjük a v m*. »-. Ka- 'aiót attól
(sr. á j A magyar ifjúság ka |elsenyveszteni akartak és már úgy kében, a szabad eszmék, mindig a szellemi* >1, me’y oda most be
paszkodó, uszáU hordozó, elvet látszott e! is nyel az örvény. e s örökké ! teveheteden pataki vá kötözött, in \*t «‘z a jog >s blzalnéni ismerő, — stréber. Nemesért, Kétszeres
súlyos
arculcsa >ás- rában' Sohasem! Es ha mégis? i matlansággai ki. r. ,AÜ*ni, —
igazért, ideálért lelkesülni nem kellett, hogy felrezzenj tespedt- Hát azt hiszik, hogy itt nincs i> bármennyire iparkodik
magát
tudó, alázatos szolga. A hatalom jségedbőí — most aztán tom júság? Mindig szaggatják azt a eltakargatn- — nem szokta ma
és a jövő számára tulajdon apja bolsz, rohansz Pest város utcáin fátyolt? De aztán széjjel is tépjük gát megtagadni soha és e.nd
neveli így, az iskola meg gyúrja ' széjjel és zúgsz, ide látszik lel- azt a feslett foszlányt és lobogót sem.
tovább
I kesedésed tüze, Pécs aljáig hang csinálunk belőle! Es rohanunk,
A hosszú éveken át szerzett
Romlik, sorvad, rothad. Sze zik viharod szava!
tombolunk és zúgjuk, mint a har tapa,zoilctok. az előzmények és
méttel van tele akár csak közéle
.............Mert Kossuth emlékei sona : »azt üzente!« Úgy, hogy a 1 , ülés esemény cinek ismere
tünk. Ne ds' nézzünk széjjel, takar megörökítve nincs, Rákóczyd ha belerendiil _az eg4^z- vármegye !
te— a!apján— bátran
állíthatjuk,
juk be inkább szemünket, mert zaáruló, Március idusa helyetti
hogy a »nagy felvonulás*-nak
korhadást látunk csak. Önérzet, anás napot ünnepelj — — Hentzi j
hármas célja volt :
lelkesedés, ambíció — kiveszett, i legyen példád és december má- A Városi Kaszinó köz
a)
a távozásra kunszerük
mind, mind. Legalább egy kis ! sodikán ünnepeld a nagy időket
elnöknek: dr. Harnyay Bélának
gyűlése.
oázist látnánk ebben a poshadt- |magyar ifjúság!
— kinek kudarca igen fájhatott
ságban, egy kis virulót ebben a
a tisztelt pártnak, úgy látszik —
— Saját tudósíttfnkiól. —
Mi az a december másodika ?
hervadásban, csak parányi nap
elnöki presztízséi helyreállítani,
A városi Kaszinóban folyó hó mellette tüntetni és az elnöki
fényt ebben az éji sötétségben! : Ötven évvel ezelőtt ekkor lépett
De száz közül csak egy van, ki ; trónra az osztrák császár — — 27. én vasárnap délután lefolyt szék díszét számára megmenteni;
tisztújító
közgyűlés,
melyről
bíz, hévül, remél, az ilyenre aztán j Ausztriában.
ö) oly férfiakat, kik a közélet
Semmi közünk hát ehhez a de alább részletesen referálunk fáj ben »ellenzékiek«, a tisztikar és a
azt mondják, hogy bolond . . .
dalom
igazolta
a
legutóbbi
vezér
cember másodikához És ha már |
íme ifjúságunk képe!
választmányba jutástól elütni —
Az új nevelési rendszer tehát 1mindenképen ünnepelni akarnak, cikkünkben mondottakat.
újakat be nem engedni és a ré
Az »öncélul kitűzött rideg párt gieket, nevezetesen Dr. Schőn
alaposan bevált. Az ideálizmust ünnepeljen aki akar!
De ne parancsoljanak rá az |uralom« sajnos e társadalmi in Vilmost onnan kibuktatni; és
kiverik; szolgává, kúszó-mászóvá
c) az uralkodó politikai párt
nevelik az ifjúságot, most meg ifjúságra, ne csempészszen-?k bej tézményt csakugyan meg nem
-összezúzni, összemorzsolni akarják. |az ifjúság* kebelébe olyan eszme-: kímélte, ennek falai közé is be és klikk részére ezen társadalmi
Pénzt, bori,—pálinkát- hát neki, ! két, mi ellen három évszázadon tört.
intézmény zöld asztalát, korniámint a hogy a nagyoknak szokás! j át küzdött a magyar, ami ellen! Ha némi elégtétellel lehet—és ‘uyáx szilárdul biztosítani.
Nos e nagy táborral a vezér
Ugy-ugy csepegtessék már be az Bocskay, Bethlen, Thököly és j kell is konstatálnunk azt, hogy a
utolsó csepp mérget is a serdülő Rákóczy küzdöttek, ami ellen vív- szabad elhatározásában most isi urak pyrrhusi győzelmet arattak.
kebelbe — a hitványságot, a ; tűk dicsőséges harcunkat negy hagyományosan korlátozott és A nagy haditervnek csak a
vennyolcban, ami az aradi vár és berendelt hivatalnoki elem nagy harmadik pontja sikerült, — de
hazaárulást!
Zsenge korodtól fogva lassan |az Újépület komor falai közt] számára támaszkodva oly ügyesen az első kettőt a legnagyobb erő
kieszelt haditerv a »rendező urak«- feszítéssel sem vihették keresztül.
ölő mérget öntöttek poharadba j honolt.

Ébredjetek!

míg é-; szerény magamnak követelem égnek egy kicsiny darabját zu ablakon
im most a szomorú dicsőséget, hogy en keresztül. Látom jól mindc'.eket, a sze
vagyok az első, aki a »Lázban« cim.i meim nyitva vannak, mert hiszen érzem,
Írásában nem hazudom, nem csalok, ha amint kisidőnkéiV: hal lecsukódnak, hol
nem arról írok, ami a címben foglalta felemelkednek pilláim, látok mindent,
Lázban.
tik: a lázró l, a Febrisről, amely immár mindent — nem, többet annál . .
időtlen idők óta szoros szövetséget kö
Fényes ragyogó bálteremben vagyok.
Irta: E r é n y i N á n d o r.
tött velem é.s úgy látszik, egy hamar A villamos csillárok pazar fénye verő
nem is fog ölelő karjaiból kibocsátani. dik vissza a sim i parketten, a tükrök
Ne, ne forgasd el, óh türelmetlen
Délután négy óra van. Novemberi ben és a nők ékszerein. Az elegáns
olvasó, ezt az oldalt, csupán azért, mert délután, ilyentájbarf már alkony borul
tömeg zsongva fel é.s alá hullámzik és
ennek az írásnak az van fölébe írva: a szobára, a bútorok mind egyforma,
látom magamat, óh, nagyon jól látom,
Lázban. Tulajdonképen igazad van, tel sajátos sötét színbe öltöznek, de azért
feszes báli öltözékben, unott, szomorú
jesen jogos a türelmetlenség, indokolt messze egy négyemeletes ház bádogarccal állni a terem egyik sarkában. A
a harag, amelylyel elfordulsz minden kupolaján bágyadt sárga fénynyel látom
báli alakok egymásután rohannak el
irodalmi terméktől, amely a láz szóval még megtörni a lenyugvó napsugarat
előttem. Jól ismerem majdnem vala
kapcsolatos cim alatt kivan sikereket és — innen az ágyamból Mert ágyban
hatást elérni tenálad. Mert banális cim fekszem, fehér párnákon, piros paplan mennyit.
Kábító parfüinillatott érzek — érzem,
ez a »Lázban« és bátran pályadíjat le alatt. Már régen. Nagyon régen. Tudj*
hetne kitűzni annak a kutató elméjű tu Isten, hogy milyen régen. De nem er szagolom valósággal — az asszonyok
lépdelnek
ott büszkén, csevegve, mo
dósnak, aki a szépírás birodalmában
ről van szó.
solyogva, kacéran és hazugan, mind
csak egy oly műfajt is ki tudna böngészni,
Alkonyodik mindjobban. Én ébren és ahány, Rám is nevetnek, szánakozóan,
ahol legalább egy tennék ne ékesked
nagy nyugalommal hallgatom az én kiváncsiaskodva, kérdőleg, legtöbbnyire
nék bosszantóan a sokat Ígérő és initsem
kopasz,
vörösarcú, kicsi
doktorom üresen, semmitmondóan. Oly jól látom
adó címmel: Lázban. írtak novellát, ver-1
monoton hangját. Látom őt ágyam magamat — innen a párnák közül. Szo
set, drámát, tragédiát, regényt, mindent*
mellett, amint keze csuklómhoz tapad morú és szótlan vagyok. Nevetséges és
mindent ilyen címmel, hogy »Lázban«.
és figyelmesen nézi a másik kezében szánalmas alak a ragyogó bálteremben.
Mindenről írtak a jó novellisták és a
A zene játszik. Hallom. Keringő. Az
szerelmes poéták a »Lázban« cégére tartva óráját, számolván :
__ . . . 24, 25, 24 . . . No, jó! Hát ütemét itt kopogom ki az ágyam desz
alatt, csak egyről nem: — a lázról. A
káján.
A párok keringnek, forognak,
lázról, a Febrisről\ amely kezdődik ak mennyi most ? . . . Igen. Harminckilenc
mind többen és többen. Egy kicsit meg
kor, ha a higany a lázmérőben a har és két tized. Igen. Hát egy-két nap,
szédülök. Megtámaszkodom egy hideg
minchét fölé emelkedik és végződik, ha egy-két nap. Maximum. Különben is én vasoszlophoz — érzem a hátamon a
ügy negyvenegy körül megáll — ami csak óvatosságból, nem pedig .. . Hal a végigfutó borzongást — és figyelem
kor mellesleg megjegyezve, megáll az lom a hangját, látom jól ismert piro a táncoló párokat. A leányoknak már
élet is — mondom, erről a lázról »Láz sas arcát éppen úgy, mint a hogy lá ki van bomolva a haja, az asszonyok
ban« címmel eddig még csak orvosi tom a megszokott ó-német szekrényt a nagyon pirosak és többen odahajtják a
vagy tudományos iratok emlékeztek sarokban és mint a hogy látom a szürke
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fejükjt a táncosuk vállára. TJg y hiszem,
hogy éjfél lehet még csak. Egyszerre,
hirtelen, a vasoszlop mellől meglátok
valakit. Leány és fekete. Nem, nem is
fekete. A haja már abba az acélkékbe
játszik, abba a vak feketébe, melynek
csak a fénye is hódit. Az arca szép, - a szemei nagyok és izzófeketék, széditően azok és rózsaszín ruha van rajta.
Ez valaki! gondolom és látom. Bemu
tatkozom. Beszélgetünk. Sokáig. Le tud
nám írni szóról-sz 5ra, hogy mit. De ez
nem mese, ez valóság, ezzel nem lehet
tréfálni. Figy félóra múlva . . . És vé
giglátom az egész másik felét annak az
éjszakának, Közben egészen besötétedik,
kint az utcán már meggyujtották a gáz
lángokat. Igen, a másik felét annak az
éjszakának ott a bálteremben. Mi bol
dogság volt ez. újra áltáléiul, éppen ügy,
mint akkor, régen . . . Boldogság? Üd/
és mámor, minden minden egy édes,
bájos rózsaszínű felhőbe burkolva!
Behozták a lámpát. Ez olyan egyszerű.
Mert hiszen este volt már, jó késő este.
És én nem láttam mást, mint az ó-né
met szekrényt, piros paplanomat, éjjeli
szekrényemen orvosságos üvegeket, kis
tükröt, ketyegő órát, lázmérőt. Nem
láttam semmi mást. Pedig felültem
ágyamban és szemeimet kimeresztet
tem előre: semmi, semmi. A régi, meg
szokott dolgok. Aminthogy elsoroltam
azokat.
A kis gyermek szappanbuboréka mú
lik el igy. Gyönyörködtet, boldogít, az
tán egyszerre — vége. De miért, miért?

(A szavazás tovább folyik, most már
szavaznak azok is, akik eddig nem sza
vazhattak és választják a tagok azokat,
akiket eddig nem választhattak,)
A választás befejezése után Dókus
Gyula korelnök elfoglalja az elnöki szé
ket. A szavazatok eredményét kihirdeti,
mely szerint :
Elnök: Dókus Gyula 76
Alelnök: Mattyasovseky Kálmán 72
Háznagy : Mészáros István 62
Pénztárnok : Schweiger Áron 103
Jegyző : Szokolszky Rezső 87
Könyvtárnok : K ovák Gyula 6:1
Választmányi rendes tagok:
Vályi Bertalan 100
Izsépy István 98
Dr. Stern Ármin 96
Dr. Reichard Salamon 92
Vágó Gyula 8 l
Kiss Ödön 76
Somogyi Gyula 72
Székely Imre 71
Schmidt Lajos 69
Székely Elek 55
Staut József 52
Dr. Scliön Vilmos 46
Választmányi póttagok :
Klein Arthur 78
Jurcsó Ágoston 78
Griinbaum Simon 77
Klein Emil 75 szavazattal.
Dókus Gyula : 1'. közgyűlés ! Bíró
Pál úr indítványt jelentett be. Mielőtt
tehat tovább mennénk felszólítom őt
terjeszsze elő indítványát.
Bíró Pál: T. közgyűlés! Mélyen
tisztelt elnök ú r! A szavazás meg
semmisítését tisztelettel indítványozom.
Indokaimat a következőkben van sze
rencsém előterjeszteni: A szavazás
megkezdése előtt felszólalt Némethy
Bertalan úr és utalva az alapszabályok
19. §-ára figyelmeztette a közgyűlést
arra, hogy a novemberben belépett
új tagok nem szavazhatnak és nem
is választhatók. Ebben az egész közgyűlés-mcgegyezett és ilyen értelemben
kezdődött és folyt a választás addig
ainig egy másik §-ból ki nem sütötték
azt, hogy a novemberben belépett
tagoknak van cselekvő és szenvedő
szavazati joguk. Igaz ugyan, hogy a
mélyen tisztelt elnök úr nem enunci
álta azt, hogy a novmeberben belépett
tagoknak nincs cselekvő és szenvedő
választási joguk, de az ilyen értelem
ben történt közmegállapodás és közmegegyezés félrevezette
a tagokat
és megakadályozta a tiszta választás
lehetőségét. Megerősíti ezt azon körül
mény, hogy
egy
tag szavazását
visszautasították. Habár később ezen
tag mégis leszavazott ezen körülmény
mégis bizonyosságot nyújt arra, hogy
a bizottság és az egyes tagok a sza
vazás tartamának felényi idejéig be
folyás alatt voltak.
Tisztelt közgyűlés ! Mélyen tisztelt
elnök ú r! Mindezek élőterjesztése
után utalok elnök úr első felszólalására :
hogy óvjuk meg a kaszinó tisztességét.
Ha most a közvélemény arról fog
meggyőződni, hogy ezen választás
befolyás folytán nem ment tisztán,
akkor már most hintenők el a kon
kolyt . . .
Somogyi Gyula: Lépjen ki, akkor
nem lesz konkoly . . . (Zaj. Felkiáltá
sok : Miféle személyeskedés ez !)
( Elnöki rendreutasítás elmarad.)
B irö P á l: Hogy tetszett mondani,
nem hallottam . . .
Somogyi Gyula : Lépjen ki, akkor
nem lesz konkolyhintő . . .
Birö P ál: Uraim! Nem akarom a
közgyűlés méltóságát megsérteni azzal,
hogy beszédemet a személyeskedés
terére átvigyem és éppen ezért nem
fogok a t. -közbeszóló úr megjegyzé-1

