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Tigza István Váltói.
Úgy három hónap előtt; Tisza István 

gróf nagy szorultságban volt. Értesült 
arról, hogy egy igen tekintélyes jószág
kormányzói állás üresedésben van és 
„némi áldozatok árán" megkapható: 
csak „okosan" kell beszélni egynémely 
befolyásos bécsi úrral. — Az a kor
mányzói állás Tisza Istvánnak réges 
régi álma volt már : szerette volna meg
kapni minden áron. A megszorult ember, 
ha minden kötél szakadt, — a váltóhoz 
nyúl. A váltó kitűnő papiros : az embert 
három négy hónapra kisegíti. Három
négy hónap alatt pedig vagy történik 
valami, vagy azután jöhet a vízözön . . .

Tisza István tehát jelentkezett a be
folyásos uraknál és tudatta velük, hogy 
ő alkalmas is, kész is az állás elfogla
lására és kész amaz előzetes okossá
gokra is, amelyekért azok a jó urak öt 
segíteni fogják. Meg is egyeztek, meg 
is lett a kormányzói állás, — Magyar- 
ország miniszterelnökének a címe járt 
vele — s mikor a bécsi urak a kikö
tött fizetést kívánták, Tisza István be
lenyúlt a tárcájába, sok igen hosszúkás 
formájú papir közül kivett egyet és át
adta: ime tessék, fizetek. Azok fejcsó
válva nézték az írást, de már benne 
voltak, hát inkább megnyugodtak, hogy

az a papír hitelképes, jó papír. — Azon 
pedig ilyesféle volt: én gróf Tisza Ist
ván a Beck, Pietreich és társa bécsi 
cég rendeletére a budapesti országos 
vásáron ennél a váltónál fogva adót és 
újoncot fizetek. Kibocsájtó : Tisza István 
gróf. Együttkötelezett: per procura a 
magyar nemzetért, az országgyűlési sza- 
badelvü-párt. — Az utóbbi aláírás va
lódisága és értéke iránt a bécsi cégnek 
komoly aggodalmai voltak, de hallgat
tak, mert úgy tudták, hogy egy hamis 
aláírás sokszor biztosabbá teszi a váltót 
két valódinál.

Most hát Tisza István boldog volt :
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a nagy állásba bejutott. De a bécsi 
váltó s rajta az együttkötelezett ma
gyar nemzet aláírása egy kissé bizony
talan érzésekkel nyomta a lelkiismeretét. 
Hiszen sikerült ez aláírás, elég jól sike
rült, de mégis „némi lényegtelen elté
rések" észrevehetők voltak: — ebből 
még baj is lehetne. Ejh. nem kell félni, 
ha már benne van az ember a váltó
zásban, egyik váltóját a másikkal fedezi. 
Es beállított Tisza István gróf az ő ked
ves szülőjéhez, a országgyűlési szabad
elvű-párthoz, a mely a többség jogán 
állítólag a magyar nemzetet per procura 
„jegyzi". Ott elmondta a bécsi esetet, 
szépen bocsánatot kért a hamisításért 

Ígérte, hogy ezután jó lesz, csak

most mentsék ki és ismerjék el valódi
nak, ami hamisság volt. Biztosítékokat 
is Ígért, fedezetet, hogy több fizetség- 
nem lesz ennél. Előkelőén benyúlt a 
tárcájába, kivett onnan sok, különösen 
hosszúkás formájú papirost és nemes 
önérzettel átadta. — Azokon pedig 
ilyesféle volt : fizessen ön ezen első vál
tónál fogva a magyar törvényhozás ren
deletére magyar-nyelvű katonai büntető 
perrendtartást ; — fizessen ön ezen má
sodik váltónál fogva a magyar törvény- 
hozás rendeletére magyar-nyelvű katonai 
oktatást; — fizessen ön ezen harmadik 
váltónál fogva legmagasabb királyi ren
deletre a magyar ezredeknek magyar 
tiszteket . . . Intézvényezett mindezeken 
a váltókon : a Beck, Pietreich és társa 
cég Pécsben. Kibocsájtó: Tisza István 
és jótálló: egy olyan előkelő aláírás, 
amely előtt mindenki meghajol és sen
kinek nincs joga kételkedni.

Igv fizetett ki Tisza István mindent 
váltóval. Igaz, hogy a váltók kissé ag
godalmasak voltak. Az ő saját váltója, 
amelyet Bécsken elhelyezett, az fix lejá
ratra szólt: azt a budapesti országos 
vásáron — vulgo országgyűlés — azon
nal bemutatták. Ellenben az általa in
tézvényezett váltók vagy lejárat nélkül 
valók, vagy bemutatásra szólnak s Tisza 
stvánnak láthatólag nagy érdeke, hogy

T Á R C A .

Berlintől Stockholmig.
— Útirajz

Irta: Vértesi Karoly.
(Folyt, és vége.)

Nincs falu. — Nincs tolvaj. — Majorságok. — Formás 
lovak. — Flőfogati rendszer. Szép földdarab. - Kar

colatok. - Közeledünk Stockholmhoz.

Falut abban az értelemben, mint nálunk, 
keresve sem találunk, de elszórva, úri kasté
lyok, gazdaságok, gazdasági épületek, itt-ott 
házcsoport. Berendezett majorságok egymás
utánban következnek. Olyan darab termőföld, 
melyen száz család megélhetne, nincs. Ló-, 
szarvasmarha-, juhtenyésztésre irányul a fő
gondjuk. Sajtjuk, vajuk, - - a tej gőzerővel 
van feldolgozva Londonban épp oly kere
sett, mint Ausztráliában. A tej jó és olcsó, 
hét fillértől tízig váltakozik ára a mi pénzünk 
szerint.

A tanyákon és majorságokban egyszerű 
patriarchális rendszer uralkodik. A cseléd 
sorsban levő, a gazdának segítő társa, tehát 
voltaképen nem is cseléd, nem bérért, részért 
dolgozik s azon iparkodik, hogy magának 
minél nagyobb részesedést biztosítson. Kár,

hogy a technika legújabb vívmányait nem 
igen fordítják hasznukra a földművelésben; 
tudni fogják hogyan legjobb nekik, hogy a 
gép ne nyomja el a munkáskezet.1) A ház 
és gazdasági épület, kőalapra fektetett, sötét 
vövös színre festett faház, lassan növő, kitűnő 
minőségű fenyőből, mely jól tartja télen a 
meleget, nyáron pedig hűvös. Az ajtók és 
ablakok szegélye fehér. A házak, gazdasági 
épületek, tűzveszély miatt elszórva.

Nemzeti kenyerük, melyet Fladbrödnek ne
veznek. kemény, olyan szárított lepény-féle, 
mintha korpából volna, közepe ki van lyu
kasztva. Repce pogácsa alakú, nem tepertős, 
nem omlósbélü. Kalács hozzáképest a vakarcs. 
Ropogus és pattogós, mint a kövek között 
őrlődő bácskai acélos búza. Még ez hagyján 
volna, de árpa- és rozsliszt keverékből da- 
gasztás nélkül gyúrják, vason sütik. Aki éhes, 
annak vajjal izük. Nekem is egy ideig. 
Mit nem szokik meg az ember?!

Lombos helyek, szép kertek váltakoznak. 
Nyárfás többhelyütt. Kint van a jószág sza
badon és pásztor nélkül, gazdasági eszközök 
a művelés alá vont földeken szétszórva. 
Széles saraglyát, vendégoldalt ne keress. 
Ezen a földön nincsenek tolvajok, orgazdák,

A t  egyiptomi ítfüah, ma is a maga óskulturája siv 

rilit lack evei szántja a Nílus áradásától iszapos földjét

ha aranyat veszítesz el. megkapod. Tárgyak 
szőrén-szálán nem tűnnek el. Senkinek sem 
kell a másé. Páratlanul áll a biztonság. Ház 
es lakás ejjel záratlanul áll. A kirakatok 
éjjelre - csak üveg alatt állanak. Tereken, 
utcákon az eladó tárgyak, egyebek, őrizet 
nélkül. Nyilvános kertekben nem szakit senki

v

virágot.
Jól táplált, hűstartó, formás, munkás lovacs

kák fürge lépésben ügetnek a kitűnő ország
utakon. Néhol olyan könnyen rántják maguk 
után a kétkerekű talyigát, hogy a kerékkkötö 
bocskort kell használni, másutt hegynek 
menve, tajték veri ki a tomporukat. Kontyot 
hagynak a fejük búbján, kötőfék helyett an
nál fogva vezetik.

A lovaknak ezt az apró faját csak itt lát
tám, mert egészen más a nápolyi poroszkalo 
kicsi lo, amelyet kis hintóba fognak, meg az 
angol ponny is más. Okosak és tüzesek az 
itteniek. Hegyen, völgyön, hegypárkányon, 
meredélv fölött biztosan járnak. Az itteni ko- 
esik, kétkerekű laptikák, jé> része állami alkal
mazásban van. A féle előfogati rendszer van 
az egész országban, különböző kikötéssel 
felbérelve, szállítják az utasokat minden 
irányban a nag\ távolságokon. Rendszerint 
hú- vagy leánygyermekek teljesítik a szolga
latot a kocsin. Majd szerét ejtjük. hog\ mi
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ne siessen azokat Beck, Pietreich és társa 
uraknak bemutatni. Azok az urak tud
niillik már igy is előre hirdetik, hogy 
Ők bizony alá nem írják, el nem fogad
ják azokat a papírokat. Suttog a tárna, 
hogy a váltókon ígért legfelsőbb jótál
lói nyilatkozat nem valódi, s miután 
innen fedezet nem érkezik, Beck és tár
sai a bemutatáskor ezt az ismert nyi
latkozatot teszik : fedezet nem érkezett, 
nem fizetünk . .

Tisza István váltókkal fizetett, de 
váltóit az intézvényezett nem fogadja 
el, nem fogadják el névbecsülésből sem, 
Beck se, Pietreich se, Körber se, sőt 
— Smolen Póni sem . . .

lis akik ezekre a vádlókra építtettek, 
most látják csak, hogy milyen könnyel
műek és milyen tudatlanok voltak fel
ültek ezeknek a papíroknak, amelyek
ről azt állítja Pietreich, hogy részben 
hamisak, részben meg vannak hamisítva, 
jogellenesen vannak kitöltve magasabb 
értékre, rövidebb lejáratra, mint ahogy 
megalkudtak. Kiderült, hogy ezek a 
váltók értéktelen papírrongyok, mert a 
leglényegesebb kellékek nélkül szűköl
ködnek : kelet, lejárat, összeg, minden 
hiányos. De felültek nekik, mert mikor 
meglátták, szemük azon a lényegtelen, 
de kiáltó betűkkel írt szövegrészen 
akadt meg: értéke készpénz. Készpénz
nek vettek mindent s most Pietreichtól, 
Becktől, Windischgrátztől a generáli
soktól tanulank magyar váltójogot a 
szabadelvű-párt korifeusai. Ok azt hit
ték, politikát csinálnak, politikai okos
ságból kiegyeznek ötven százalékra : 
most látják, hogy váltókölcsönt vettek 
fel — öt ven százalékra . . .

ks Tisza István gróf? Amíg közjogi 
politikát kellett volna csinálnia és féke
in a g y aráz h atatl an k özj ogi megá11 a pítá - 
sokkal kellett volna orvoslást hoznia a 
rajtunk esett közjogi sérelmekért, addig 
ő Ígéreteket hozott és hamisnak látszó, 
vagy legalább is pinceváltókkal fedezte 
az Ígéreteit, most meg, hogy a lejárat 
elkövetkezett, és a fizetésről folyik a

is járjunk gigen, kariolon, ha itt nem is, 
Norvégországban.

Ideált követve, egyre jobban győződöm 
meg. hogy szép főkldarab az, melyen járok, 
rajta sok érdekeset látok. A bevezető útvo
nalon, a látottakról, karcolatok ezek csupán, 
melyeket ebben a bevezető cikkekben papírra 
vetettem. A látott és látandó fenséges szép 
képek kiszinezéséhez, majd később dörzsölöm 
el a festéket és vegyítem a szilieket, majd 
azután éltető napomon, ha átolvasztottam a 
lelkemben az itteni örökszép természetnek 
lelket emelő képeiből annyit, a mennyit szem- 
határommal elértem és a mennyit gondolko-*7 o
do agyamon keresztül lelkem világába bevi
hettem. Kgész életre való szellemi táperő az 
nekem, mit az utazásaimon Összegyűjtők. 
Balsorsban vidít ez, megbékít az élettel, a 
jósorsban pedig magasztos utoerzeményeket

v

kelt. Még összevisszaságban bevernek magam 
előtt is az eddig itt látott képek, nincsenek 
még rendezve az emlékezetem tarházában, 
csak úgy vettem elő az egyes képeket, amint 
azok az útvonalon elém kerültek, amint egyi- 
ket-masikat értem.

Közeledünk Stockholmhoz. Árnyékos ke-
%

retbe foglalt bajos villák, kiránduló helyek.
i t

atas lovak egy csomóba kötve, a gazdájuk 
vaiakozva. Mar Katrmeholm előtt bontakozik

vita, most szép, de haszontalan közjogi 
kijelentéseket teszeget Körbernek és 
kevésbé szép, de még haszontalanabb 
közjogi magyarázatokat tart Pietreich 
beszédével kapcsolatban, de nem tesz 
semmit, nem számol le, nem váltja be 
a váltóit és nem fizet Inkább újra igér, 
uj váltót igér: majd a magyar delegá
cióban, ott majd nekünk is kedveskedni 
fog Pietreich, akkor m a j d  nekünk mond 
olyanokat, hogy mi örvendezni fogunk 
és Ausztria pukkad tőle.

Mert ez most a legmagasabb politi
kai bölcsesség: otthon beszéljen min
denki, amit akar; szóval lehet a ma
gyarok részére igazi magyar közjogot 
is hirdetni, ez nem baj. — az osztrák 
majd hirdeti a bécsi, magyar közjogot, 
de nem csak hirdeti, hanem Körber, 
Pietreich. Beck csinálja is

Úgy látszik, erre vállalkozott Tisza 
ígérni, beszélni, váltókkal fizetni, hogy 
időt és alkalmat adjon Pécsnek ez alatt 
a tettekre. S mikor az Ígéretek immár 
feleslegessé válnak, akkor betellik az ő 
hivatása is: elmegy. Testével fedezte a 
bécsi hadsereget: jó főhadnagy volt

Nagy és komoly aggodalmakat igér 
ezen a perspektíván át a jövő. Tisza vál
tóit hamisnak mondják, nem akarják 
elfogadni és ő maga is alig meri cá
folni az ellene támadó rideg tagadást. 
Jó lesz sietni és elfogadás, meg bizton
ság híján óvást vétetni fel és minden 
erélylyel biztosítani magunkat, hogy 
késő ne legyen azután és a Tisza István 
fedezetlen váltóinak mi, az ország, kol
dusai ne legyünk . . .

Dr. Szöllősi Zsigmond.

nélkül legyen. De ha ez mégis lehetséges, 
óriási jelentőségű dolog.

Sajnosán tapasztaljuk a mai hitelezés ne-
'ZSPcro
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A legújabb szociális eszme : a kamat nél

küli kölcsön. Első pillanatra ez hihetetlennek 
látszik, éppen napjainkban, amidőn az egész 
hitelművelet a kamatozáson alapszik. Ha ez 
megvalósulhat, ez az uj korszaknak legfon
tosabb szociális vívmánya.

A mai anyagias korszakban nehéz elkép
zelni azt, hogy kölcsön egyáltalában kamat

a természet szépsége. Magasságok, mélységek, 
ezüstfényű patakok, haragos moraju vízesések, 
időrágta sziklák, bástyaszerű tornyos várak, 
romantikus romokkal koszoruzott csúcsok, er
dős völgykatlanok. A neveztem várost elhagyva 
pompás vasúti részlet következik. Költséges 
és mély bevágások a gránit sziklában, tóvizek 
eltöltése. Végre a tengeri fürdőjéről, gyógy
intézetéről nevezetes Saltskog Södertelje, a 
(lötacsatorna állomása elhagyása után, folyam- 
áthidalás, elég hosszú alaguton való keresz- 
tülfutás után a csattogó, kanyargós vonaton 
szemünket j**l kinézve, az alagút, tó és vas
hídon, a vizektől átszeldelt város központi 
indóházába erünk. Megérkezésnél a vizek 
városára eső első tekintet hatása nagyszerű, 
meglepő, örömkeltő. A turista élvezetek árjá
ban úsztam a szép szigetváros első megpil
lantásakor.
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Régentől fogva érthetetlen volt az agrikul- 
tur Magyarországon, hogy míg az ingatlannal 
bíró gazdák s birtokosoknak nem volt hitele, 
vagy csak nagy nehezen tudta hitelét kielé
gíteni, ugyanakkor a kereskedő világ minden 
tagjának, -  bármily vagyontalan is lett lé
gyen, .. ha címtáblája volt, azonnal hitele is
volt. Ezen hitellel éltek a félreeső falvak kis 
szatócsai is, amidőn az ottani birtokos vagy 
éppen a parasztgazda, vagy a kisebb embe
rek hitelhez nem juthattak.

Nagyot kellett a földnek fordulnia, hogy 
ma már a kamatnélküli kölcsön eszméje áll 
előttünk, s vannak, kik megvalósítani töre
kednek.

Ezen kamatnélküli kölcsön eszméjét a 
Magyar Védő Egyesület (Budapest, József- 
korut 19.) ezen hazafias önzetlen szervezet 
kívánja a hazai mezőgazdasági és ipari ter
melés előmozdítására és védelmére életbelép
tetni és megvalósítani; a mivel egész közál
lapotainkat javítaná.

A M. \ . E. teljes tudatában van annak, 
hogy a hazafias felbuzdulás mellett bármely 
nagy nemzeti célok csak akkor lesznek állan
dóak, ha azok mellett az anyagi érdekek is 
kielégítést találnak. Ezért nagy nemzeti cél
jainak megvalósítására : egy országos ipar- 
partolasi bankot kíván létesiteni részvényekre, 
amely részvények a tisztajövedelemből 0 
százalékos kamatot élveznek.

Ezen iparpártolási bank a hazai ipari ter
mékek vásárlására, minden postatakarékpénz
tár utján, vagy a központban : vásárlólapokat

áru-cseket — ád készpénz ellenében, 
melyet minden vevő, a hazai árut készítő 
gyárban, iparosnál vagy kereskedőnél teljes 
értékben vásárolja be szükségleteit a legal
kalmasabb — megfelelő időben. Ezen vásár
lólapok után az egyletbe belépett gyárosok, 
iparosok és kereskedőkkel való egyezmény 
alapján a vevők 5 %-os pénztári engedményt 
nyernek. Vagyis ezen 5 % tiszta megtakarítás; 
olyan előny, mit készpénz vásárlás mellett 
sem érhetünk el, de különösen nem a kicsi
ben vásárló és vidéki nép.

I logy a hazai áru vásárlását az egész vo
nalon országszerte előmozdítsa a M. V. E., 
vagyis hogy a hazai áruforgalmat nagyban 
emelje és kiterjessze, - -  azon vidéki feleknek, 
fogyasztóknak s vevőknek, akik azonnal a 
megfelelő készpénzzel nem rendelkeznek a 
vásárlólapok megszerzésére: kamatnélküli 
kölcsönt nyújt egy fél évi időtartamra, — ha 
a fél hitelképessége két jótállóval váltó
fedezet mellett —- igazolást nyer. A kölcsön 
havonkénti részletekben fizettetik vissza.

Olyan vásárlófeleknek, akik 6 hónapon túli 
hitelt óhajtanak, a vásárlólapok 3 "/<> kamat
fizetés mellett ny új tátik a megfelelő hitelbiz
tosítás ellenében, esetleg betáblázás mellett.

A kiadott vásárlólapokat a Magyar Védő 
Egyesület országos iparpártolási bankja — 
nyomban a bemutatáskor készpénz ellen 
váltja be a kötelékébe lépett gyárosoktól, 
iparosoktól es kereskedőktől: 8 %-os levonás
sal. Vagyis 3 ^-ért vállalja át a M. V- E. 
iparp. bankja a kockázatot a gyárosok, keres
kedők és iparosoktól; a mivel ezek a hitele
zéstől és a vele járó kellemetlenségektől s a 
kintlévőségek behajtása és költségétől mene
külnek meg, rnig ellenértékűi új és nagy 
vevőközönséget nyernek, mindazokat, akik 
mint a M. V- E. tagjai hazai árukat és a 
fenti kedvezmény mellett vásárolni akarnak.

A kamat nélküli kölcsönt élvezők, bár nem 
részesíthetők az f> %-os pénztári engedmény
ben. mégis hitelszükségletük eddig el nem 
ért, soha nem álmodott előnyökkel nyer ki
elégítést.

Azon tény, hogy egy nagy rétege a fogyasz
tóknak, áruszükségleteit, vagyis háztartásának 
és gazdaságának kellékeit kamatnélküli köl
csönnel képes minden időben, vagy éppen 
akkor, a mikor arra szüksége van, vagy mi
kor annak ára neki a legmegfelelőbb, olyan 
előnyösen beszerezni, olyan vívmány, hogy 
ez valóban megragadja minden ember, s 
minden szociológus figyelmét, mert teljesen 
alkalmas arra, hogy a magyar termelők és 
fogyasztok táborát egyesítse, és a magyar
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pénznélküli gazdáknak a kellő pillanatban a 
v á s á r 1 ó k é p e s s é g e t megszerezze.

Méltó arra, hogy mindenki e nagy eszme 
megvalósítására siessen, s hogy a bankba az 
elérhető 6 'Vos jövedelem mellett minél töb
ben részt véve, ama milliók álljanak ezen 
valóban nemzeti iparpártolás szolgálatára, 
melylyel népünk erőgyűjtése biztosittatik.

Az áru-csek kibocsájtása egymagában is 
óriási jelentőségű dolog a hazai iparpártolás 
emelésére.

Az áru-csekkel kapcsolatban a legszeren
csésebb gondolat a magyar származású áru
kat a M. \ \  E. védjegyével mint országos 
és egyöntetű védjegygyei ellátni és meg
jelölni. Ezen védjegy a régi vitézségi érem, a 
hajdani védegylet jelvénye, hármas halmon 
kettős kereszt, cserkoszorúval őveze.

Ha minden vevő ezen védjegyre figyel, s 
csakis az ezzel ellátott magyar származású 
áruknak ad előnyt a külföldi előtt, hazai 
iparunk mezőgazdaságunk fejlődésének javára 
meg van mentve. Azon kereskedők, iparosok 
és gyárosok, akik ilyen magyar származású 
árukat előállítanak s forgalomba hoznak, ki
rakati üzleti táblákkal lesznek ellátva, a ve
vőközönség előtt való igazolásra. így minden 
vevő saját maga ellenőrzi a hazai áruk szár
mazását. Milliók kezében ez a legsikeresebb 
békés fegyver ama 900-tól 1200 millió koro
náig menő összeg visszaszerzésére, mit ma 
a külföld viszen ki tőlünk szükségtelenül 
évenként.

Sajátos pénzügyi helyzetünkben koronája e 
mélyreható új hitelszervezetnek : a kamat- 
nélküli kölcsön.

A mikor mintegy 1000 millió korona kény
telen a takarékpénztárakban 3 v,o -ra vagy 
3*2 %-ra tétlenül heverni, amivel a tőkével 
bírók jövedelme is megcsappant, s vásárló 
képességük is csökkent.

A nemzet legnagyobb része épenséggel 
nem tud jogos hitelhez jutni. Ezen milliók 
tömegére a kamatnélküli kölcsön igazi meg
váltás. Sajnos, hogy idáig minden pénz és 
hitelművelet a tömegek kizsákmányolásánál 
elvén alapult. így állott elő a nagy szegény
ség s így torlódott össze a sok nagy tőke.

Ezen új hitelszervezet fordulópontot jelent. 
Fötörekvése a társadalom széles rétegeinek 
is juttatni vagyont ama sürü ö "« -os megta
karítás és a kis embernek is a kamatnélküli 
kölcsön útján.

A gyárosok, iparosok és kereskedők eddig 
is kiadták ugyanezen engedményeket, sőt 
többet, de nem a közvetlen fogyasztók javára, 
ezért érdekeik nem voltak megvédve, mit 
folyton rontott az osztrák verseny. Mostan 
maguknak is. a vevőközönségnek s a f« tgyasz- 
tók millióinak is javára szolgál ezen új hitel
szervezet, különösen mint részvényeseknek.

Amit a törvény a megrendelés-gyűjtés el
hárításával használni vélt, az áru-f Tgalomban 
rontott. Ezt is reperálja alaposan az új hitel
szervezet. A kamatnélküli kölcsön tehát meg
valósítható. Általa nyer a fogyasztók és vevők 
milliónyi rétege ; nyer a hazai gyáros, iparos 
és kereskedő; és nyer a részvényes pénzes 
ember, mert ma az elérhető 6 %-os kamatot 
sem állam, sem bank, sem papír nem nyújtja. 
Egyszerre felszabadulhat ama lekötött 1000 
millió hazai tőke nagy része, mely ha az 
az iparpártolás részére fordítható, vele ilyen 
módon a legfokozottabb hiteligények is kielé
gíthetők.

Ezen az úton lehet boldog és független a 
magyar !

Ezen tőkegyűjtés legyen alapja az önálló 
magyar nemzeti banknak!

r I
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ji>zin[]ázépítég.
Irta: Lovass Zsigmond.

(Folyt, és vé ê.)

(Gondoskodni kell számos kijáratról, melyek 
a nézőtéren lehetőleg egyenletesen legyenek 
elosztva, úgy hogy a folyosókon a távo
záskor nagy torlódás ne legyen. Az összes 
ajtóknak kifelé kell nyílni. A lépcsők kényel
mesek' és kellő számban legyenek; es ez 
okból nemcsak kényelmi, de tűzbiztonsági 
okból külön lépcső vezet az első, külön alul
ról kezdődőleg a második emeletre; es amint

jeleztem célszerű, hogy a második emeleti 
páholyok- vagy az elsőbbrangu ülésekhez 
szintén külön lépcső szolgál. A földszinti 
nézőtér padozata pillérekre fektetett vastartók 
közti betonmenyezet, melyre a zajtalan köz
lekedés végett linóleumot fektetnek. A második 
emeletről közvetlenül a szabadba nagyobb 
nyílt erkélyre juthatni, hol állandóan befala- 
lazott vashágcsó van, melyhez tűz esetén a 
a létra stb. hozzácsatolható. A színpad feletti 
fedélszerkezeten a tűzbiztos pincefolyosóból 
könnyen kezelhető két füstszelep van. mely 
tűz esetén a füst elvezetésére szolgál. A 
nézőtér közepén a csillár lelett van egy nagy, 
mintegy 3—1 m. átmérőjű szellőző akna 
(laterna), melyet szintén a pincéből lehet nyitni 
és zárni. Tíi  ̂ keletkezésének legveszélyesebb helye 
a színpad és azért tűz esetleges kitörésekor 
első dolog a tűzcsapok egyidejűleges haszná
latba vétele mellett a vasfüggöny lebocsájtása 
ami néhány másodperc műve. A vasfüggöny le
bocsájtása által elejét vesszük annak, hogy a tűz 
a nézőtérbe átcsaphasson, minek elmulasztása 
esetén a veszélyt kétszeresen fokozzuk, mivel 
a csillár légaknája a tüzet igen erősen a néző
tér felé szívja. A színpad-nézőtér és az összes 
folyosókon kellő számban teljesen felszerelten 
tűzcsapok vannak üvegszekrényekben el
helyezve; több helyen feszinérővel ellátva, 
hogy a viznyomás mindenkor könnyen meg
állapítható legyen. Ezenkívül számos helyen 
vízzel telt nyílt hordók állnak.

Színpadi záporesőre nincs minden modern 
színpad berendezve, így a nagyváradi sem. 
Az egész épületben mindenütt kellő szánni 
vésziám párol üvegbura alatti égő gyertyák

kell gondoskodni, melyeknek a színház 
napokénti megnyílta előtt már égniük kell. 
A színpadi vészlámpák ezenfelül erős drót
hálóval vannak ellátva, nehogy véletlenül 
valamely tárgygyal, különösen díszlettel az 
égő lámpához érjenek. Fontos, hogy az ösz- 
szes faanyagnak és díszleteknek tűzbiztos 
anyaggal, vízüveggel kell impregnálva lenniük 
és különösen díszletek vászonanyagának meg- 
gyujtva nem szabad lánggal égniük, hanem 
csakis parázszsá ; amely anyagot a díszletek 
megrendelésekor ki kell választani és kipróbálni.

Hogy még rendszeres tűzoltó-szolgálat is 
szükséges, és hogy a dohányzás tilos, az 
magától értetődik.

Fontos és kiváló szakértelmet, gondosságot 
és praktikus berendezést igényel <t fii tes és 
s^ellő t̂elési berendelés; és ezen kellékek bár
melyikének' hiánya okozza azt, hogy sok 
színházban télen a tartózkodás — legalább 
igen gyakran nem tartozik az élvezetek 
közé. Ezért nem tudom eléggé a hatóságok 
figyelmébe ajánlani, — hogy a látszólag még 
oly fontos és szigorú árlejtési és szerződési 
feltételek mellett nem a késhegyig menő 
licitáló és a minden áron legolcsóbb, hanem 
a megbízható szakértő cég ajánlatát helyez
zék első helyre.

Színházak fűtése gőzzel vagy légfűtéssel 
történik; legtöbb színházban ez utóbbit alkal
mazva, mely egyszersmind legolcsóbb. Legye
nek a fűtőtestek elegendő számban és kellő 
nagyságban.

A fűtőtestek fűtőfelületének nagysága ki
számítható, de itt a nyert eredménynek a 
gyakorlati tapasztalati adatokkal való össze
hasonlítása a mérvadó. Jó berendezésnél a 
szükséges hőfok a fűtőtestek túlságos igénybe
vétele nélkül vagyis anélkül, hogy azokat 
idő előtt tönkretennők - könnyen elérhető.

Célszerű egv külön kisebb fűtőtestről an «
nappali pénztárak részére gondoskodni ne
hogy oly esetben, midőn még az egész szín
házat nem kell reggeltől fűteni, e helyiségek

a többiektől függetlenül bármikor futhetok 
legyenek.

A fűtési berendezés minden egyes kályhája, 
kazánja fils lenié sütővel legyen berendezve, ne
hogy a varos közepén a nagy tüzelést igénylő 
színházzal egyidejűleg egy kellemetlenül füs
tölgő és kormozó gyárkéményt teremtsünk. 
Fűtési berendezés műszaki részleteire ez al
kalommal nem terjeszkedem ki, és csak a 
fűtéssel szoros összefüggésben levő szellőző 
berendezésről es a legtöbb színházban panasz 
tárgyát képező léghuzamrol, annak oka- és 
elhárításáról kívánok szólani.

A színház, illetve a nézőtér ŝ ellökése részint 
természetes, részben mesterséges úton törté
nik. Természetes úton az ablakok, ajtók és 
falakon át, mesterséges úton a friss lég be- 
szívása, esetleg ventilátorral való benyomása 
által; a rossz lég elvezetése a csilláraknán 
át történik. A gyakori és tűrhetetlen Icgbû iini, 

melynek oka és iránya még a legszorgo
sabb megfigyelőt is néha tévedésbe ejti --  a 
következők :

Ablakok, ajtók vagy egyáltalán nem zár
nak jól, mert a munka rossz, fa megveteme
dett, vagy éppen nincsenek kellően bezárva, 
vagy a fűtés és szellőzés célszerűtlen beren
dezése és kezelése. Gond fordítandó tehát az 
ajtók, ablakok kifogástalan pontos záródására, 
az összes ajtóknak magúktól kell záródniuk. 
A fűtést kifogástalanul, szakszerűen kell tel
jesíteni, mihez a fűtőnek a teljes berendezé
sét, annak minden részletét, célját, működé
sét ismernie kell; ezenfelül nem mellőzhető 
a kezelésnek szakember, mérnök, vagy gé
pész általi gondos, folytonos ellenőrzése. 
Hogy a színházban a tartózkodás kellemes 
legyen, ehhez a nézőtéren 16—17° R, a folyo
sókon 17 —18° R, a színpad és öltözőkben 
19" R.-nek kell lenni. A léghuzam főoka 
azonban az, hogy a nézőtér hőmérséke las
sanként nagyobb lesz a folyosóénál, a mi 
ajtónyitásnál, de sőt a réseken át érezhetővé

lO'í

Ezért kell a nézőteret, különösen a szüne
tek alatt, szellőztetni ; alig vagy egyáltalán 
nem kell fűteni a nézőteret, ellenben a folyo
sókat állandóan jól, hogy ezek hőmérséke 
vagy egyenlő, vagy magasabb legyen a néző
térénél. Ez az oka egyszersmind, hogy alig 
mellőzhető, sőt ajánlatos a nézőtér és folyosó 
közti összes ajtókra, páholyajtókra, a szabad
ba ’nyíló nagy ablakokon jó meleg szőnyeg
függ ön y ö ke t a l k a 1 m az n i.

Megjegyezzük, hogy a függönyöknek tűz
biztonsági szempontból könnyen kezelhetők
nek kell lenniük.

Ha a folyosók melegebbek a nézőtérnél és 
a színpadnál, úgy léghuzam nincs.

S^inhápvilágílásra legcélszerűbb a villamvilá- 
gitás, es ma modern színháznál csaknem 
kizárólag ezt használják, még akkor is, 
lui a színház céljára külön kis telepről kell 
gondoskodni. Vidéki városi színházban 700,n
1000 berendezett láng kell. A berendezés 
olyan, hogy előadás alatt a lámpák közvet
lenül a dynamogép (letransformált) aramával 
tapláltatnak, és csakis nappali és szükségvi
lágításra szolgál az aecumulátortelep. A 
Szigligeti-színháznál célszerűtlen az. hogy az 
accumulátortelepből értse a meglevő es 
ISO amperóra capacitásu telepből, az abba 
bekapcsolható lámpák nincsenek úgy kivá
lasztva es meglelek) áramkörbe csoportosává, 
hogy az által, ha a dynamogép vagy a külső 
vezetek bármily hibája következtében aram 
nem lenne, hogy az elő ,das legalább két 
órán át az accumulatortclcp segélyével meg
tartható lenne. Így például egy ISO amperora 
capacitásu telepből 2 órán át ISO láng táp-
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látható. Ha most e ISO lángot az egész 
színházban célszerűen úgy elosztjuk, hogy 
például 60 jut a nézőtér es mellékhelyiségeire. 
120 a színpadra, akkor az előadás ily baj 
esetén is megtartható. Erre tehát szintén 
gond fordítandó.

Elhibázottak az összes földszinti legdrágább 
ülőhelyek, túlmagasságuk, keskenységük és 
a kis sormélység folytán, mi által a Ó—1 órai 
ülés fárasztó.

Nem érdemes az összes ülőhelveket elron- 
tani azért, hogy néhány üléssel többet nyer
jünk.

A színpadi díszletek, melyek pontosan a ter
ve z ő  bécsi építészek méretei alapján készül
tek. tulnagyok ; miáltal nemcsak feleslegesen 
drágák mert négyszögméterenként számít
ják a költséget, de a nagy függöny és hát- 
térdiszletek két szele nem látszik jól. I logy 
mily benyomást kelt a szemlélőre a még oly 
szép díszlet, például egy utca, melynél a 
házak teteje, vagy lábazata nem látszik egészen 
jól, az képzelhető.

A színpadi nagy háttérfüggönyök méretei
nek körülbelül egyezniük kell a színpadi

1 1 1  / I C C '

Meglehetős gyengék a tervező bécsi építé
szek által ajánlott külföldi speciálista cég 
által szállított színpadi hatás-világitási készü
lékek. melyek épenséggel nem alkalmasak 
iluzió keltésre.

Méltó párja ennek ismét a bécsi Waagner 
cég által készített színpadi süllyesztők, melyek 
o ly  lassan járnak, hogy néha egy tragédia 
leghatásosabb jelenete komikummá válik.

A Szigligeti-színház összköltsége kerek 
(>80.000 korona, úgy hogy beépített négyszög- 
méterre 4ő0 korona esik, holott a pécsi szín
háznál csak 360.

A színház részletes tervet, leírását, költsé
geit más alkalommal mutatom be.

Iá rövid cikk keretében a színházépítés 
főbb szempontjairól szólva, rámutattam a 
tanulság szempontjából egy legújabb színház 
hiányaira es nyugodt lélekkel állítom, hogy 
az ezután emelendő uj magyar színházak 
kellő ügyelem és gondosság mellett csak 
tökéletesebbek lesznek, még (!) akkor is, ha 
magyar építészek alkotják.

Jogtiprôü.
Báró Bánlfy Dezső kormányelnöksége és 

I'erezel Dezső belügyminisztersége idejében 
a szabadság legerősebb oszlopait döngették. 
Kiég volt. hogy valakiről azt állítsák, hogy 
az illető a szociáldemokratáénak híve, mond
juk elég volt ez arra. hogy az illetőnek egyéni 
szabadsága illuziorissá tétessék.

Mint egy (egyházból kiszabadult gonosz
tevőt, úgy a magát szoeiálistának valló 
egyént is rendőri felügyelet alá helyezték. 
Még emlékezetes lehet mindenki előtt, miként 
vittek tisztességes embereket a rendőrség elé 
es hajtották rajtuk végre a kényszer fotog- 
rafálasokat. Családos embernek jövőjét tették 
tönkre, és olyan városokból, hol mar évekkel 
ezelőtt megtelepedtek, maguknak egziszten
ciát teremtettek, kitiltották, kitoloncolták.

Bánffy és Percei idejében konliskáltatott a 
gyülekezési és egyesülési jog is. Rendőrkapi
tányra és szolgabirákra volt bízva annak ki
mondása. hogy vájjon szabad-e, avagy nem 
egy-egy népgyűlést megtartani. Szóval akkor 
volt a legnagyobb szociálista-irtas.

Ks csodálatos, a rettentő üldözés es elnyo
matás ezen idejében terjedt leginkább a szo
cializmus.

Crof Tisza István, ki éppen a napokban 
hivott össze egy értekezletet a választói jog 
kiterjesztése érdekeben, a legutóbb, mint bel
ügyminiszter a nepgyülésekre vonatkozólag 
kibocsátott egy rendeletet, egy olyan rende
letét, anieh lábbal tiporja, egyenesen meg
cáfolja a gyülekezési jogot.

Kz a sérelmes rendelet azt mondja, hogy 
ott. ahol a gyűlést egybehívok nem eléggé 
intelligensek arra. hogy a szónokot megértsék, 
ott, ahol a szónok nincsen a kérvényben 
megnevezve, a gyűlés betiltandó. Tehát a 
rendőrkapitányra, a szolgabirákra van bízva 
annak megítélése, hogy a népgyűlésen részt
vevők eléggé intelligensek-e? Kz a leggyalá
zatosabb arculcsapása a gyülekezési jognak.

A rendeletnek már látjuk is a hatását. Zen- 
tán már is betiltottak egy népgyűlést és fog
nak még halomszámra ilyeneket betiltani.

Az a miniszteri rendelet csak látszólag 
irányul a szocializmus ellen. Ámbár, ha úgy 
is volna, a függetlenségi és 18-as párt köte
lességénél; tudja ezek jogait és szabadságát 
megvédeni. Deinég egyszer hangoztatjuk, ez 
nem csupán és kizárólag a szocializmus, 
hanem az összes ellenzéki pártok ellen
irányul.

* ■

A belügyminiszter rendeletét a gyülekezési 
jogról, amely a 1 e g b r u t á 1 i s a b b támadás 
a közszabadság ellen, minden ellenzéki párt 
fogja érezni. Kezdetben csak a szociálistákon 
fogja kezdeni, folytatni fogja azonban a többi 
ellenzéken is. Ks ez ellen még jogorvoslat 
sem lesz, mert hiszen a rendőrkapitányoknál 
lesz a gyűlések egybehívójának és hallgatói
nak a fokmérője !

Ezt a támadást nem szabad az ellenzéknek 
tűrnie, hanem a legerélyesebben vissza kell 
utasítani.

A gyülekezési jogot, a szabadság ezen 
alapkövét meg kell védeni minden illetékte
len támadás ellen.

F. K.

H Í R E K .
Személyi hir. Gróf Sínpár y János a ma

gyar méntelepek főfelügyelője f. hó lö-én Baján 
időzött es megvizsgálta a bajai méntelepet.

Eljegyzés. Schnit l̂er Károly m. kir. hon
védhuszár százados, a bajai társadalom köz- 
kedvelt tagja, a napokban tartotta eljegyzését 
üzv. Könnendx Gyuláné úrasszony leányával, 
Zombor egyik ünnepelt szépségével, Ilonkával.

Az ügyvédi kamarából. Az ügyvédi ka
mara közhírré teszi, hogy dr. Neu József bajai 
ügyvéd családi nevét Xemes-re változtatta, to
vábbá hogy Poor Gyula dr. zombori ügyvédet 
az ügyvédek lajstromába felvette.

Eljegyzés. Schmidt Gyula bajai gépgyáros 
eljegyezte magának Srblipf Klla urhölgyet, 
Schlipf József bajai posta és távirdatiszt szép 
leányát.

A bajai Casino f. hó 17-én tartotta tiszt
újító közgyűlését, melyen a régi tisztikart 
újból megválasztották. A választmányba uj 
tagokul Dr. Reich Aladár, Dr. Ifetcnxi Pál és 
l.ednie~ky Ipoly választattak be.

A Kereskedelmi Casino f. hó 17-én tar
totta tisztújító közgyűlését. A régi tisztikar 
megválasztása mellett Polliik Bernât és Sebőn 
Ödön uj választmányi tagok lettek.

Kinevezés. A m. kir. igazságügyminiszter 
dr. Pap oss y László nagy károlyi ügyvédet, a 
szabadkai kir. törvényszékhez aljegyzővé ne
vezte ki.

Iskolai ünnepély. A helybeli főgimnázium 
a nagy szabadsághősnek, 11. Rákóczi Ferenc
nek emlékére február 2-án d. u. 1 órakor 
nyilvános jellegű ifjúsági ünnepélyt tart, 
melyre előre is fölhívjuk az érdeklődő haza
fias közönség ügyeimét.

Meghosszabított pályázat. A bajai utmes- 
reri állásra hirdetett pályázat 1904. cv február 
hó 2-ig meghosszabittatott.

Magyar név. Xn^el Sándor bajai állami 
képezdei tanár es Ferencz nevű üa vezeték
nevüket »Nádas«-ra változtatták. ..- Bein
Sámuel bajai lakos, vezetéknevét »Ballá«-ra 
magyarosította belügyminiszteri engedélyivel.

Felolvasás. lássák János városi néptanító, 
mint jeleztük, vasárnap felolvasást tartott a 
Miit, remény es szerctetc-röl. A felolvasást a 
rossz idő dacára nagyszámú közönség hall
gatta meg.

Meghivó. A bajai rom. kath. Legényegylet 
1904. január hó Ól-én délután 3 órakor az 
egyleti házban rendes évi közgyűlést tart, a 
következő tárgysorozattal: l. Elnöki meg
nyitó. 2. Pénztáros és könyvtárnok évi jelen
tése. 3. A világi elnök és másodelnök válasz
tása. 4. A választmányi tagok megválasztása. 
5. Egyéb indítványok.

A kath. Legényegylet szokott farsangi 
táncmulatságát az idén is színi előadással 
egybekötve, február hó 14-én fogja megtar
tani. Városunk legkedveltebb műkedvelőit: 
IT cress Ilona űrhölgyet, Izekért Gyula, László 
Károly stb. urakat sikerült fellépésre megnyer
nie a Legényegyletnek. »A tót leánya című 
kitűnő népszínművet adják elő. A közönség 
érdeklődése a derék egylet ezen élvezetesnek 
ígérkező estélye iránt ezúttal a szokottnál is 
nagyobb. Még a meghívókat ki sem osztot
ták, a belépő jegyek iránt már is történik 
számos előjegyzés. A jó színdarab, jó műked
velők és jótékony cél meg is érdemlik a pub
likum pártoló ügyeimét.

A baja-szentistváni függetlenségi olva
sókör e hó 17-én tartotta évi rendes közgyű
lését, melynek főbb tárgyai a múlt évi zár
számadás és tisztújítás voltak. 'Tisztviselők 
lettek: elnök: Sámán Ferencz, alelnök : Vuk- 
szanovits Mihály, főjegyző : Halmi Nagy 
Ferencz, aljegyző : Bódis Lajos, pénztáros : 
Fekete György, ellenőr: Lekity Kálmán, vá
lasztmányi tagok : Gergity Mihály, (István fia,) 
Marzó Ferencz, Béri Antal, Tokodi Ferencz, 
Loósz István, Valter István, Brezovszki János 
és Kozma János, utóbbi a könyvtár kezelé
sével megbizatott. A választás az összes 
tiszti személyzetre nézve egyhangúlag foga
natosíttatott. Ugyan ez alkalommal Pozsgay 
Miklós a kerület orsz. képviselője és Halmi 
Nagy Ferencz a kör érdekében szerzett érde
meiknek Sámán elnök által lett méltatása 
után a közgyűlés által a köszönet és hála 
jeléül egyhangúlag a kör tiszteletbeli tagjaivá 
választattak meg. Végül Sámán elnöknek a 
a kör érdekében a múltban tett üdvös fára
dozásáért a kör nevében H. Nagy F. köszö
netét mondott, amit a közgyűlés zúgó éljen
zése követett. Ezután még egy pár indítvány 
letárgyalásával a közgyűlés berekesztetett.

Kirándulás. Csinos kis kirándulást tett 
négy bajai ember Vaskóira. Ennek a kirán
dulásnak a bíróság előtt lesz a folytatása. 
Hellenpárt Mihály vaskuti lakosnál megjelent 
Pór Sándor, 'Tar J., Krahl és Rácz Antal bajai 
lakósok és bort vettek. A megtörtént vásár 
után áldomást ittak. Amíg ittak, bejött a szo
bába Hubert Sebestyén és közéjük ült. Né
hány pillanat múlva összevesztek Huberttel, 
es karosszékkel ütlegelték, majd pedig egy 
zsineget dobtak Hubert nyakára, fojtogatni 
kezdték, miközben hátba szúrták. Mikor pedig 
távoztak, magukkal vittek egy szűrt, egy 
báránybőrsapkát, és egy tajtékpipát. A csend- 
őrség megtette mind a négy ellen a bíróság
nál a följelentést.

Sok a végrehajtás. Az uj esztendő rosz- 
szul köszöntött be az adósoknak. Nem keve
sebb mint öö végrehajtást rendelt cl a bajai 
királyi járásbíróság.

Verekedés. A Bárány- vendéglőben va
sárnap éjjel együtt ültek Novák G y ö r g y ,  
Vancsura Pál és Koncsek József. Ittas álla
potban lévén Vancsura és Novak, összevesz
tek, mire Novák kirántott egy nagy konyha
kést és Vancsura Pált hátba szúrta vele. Az 
ügyeletes rendőr: Kasza Józset átvitte a se
besültet éjfélkor dr. Denneberg Kálmán or
voshoz, ki nyomban be is varta sebét. Érde
kes, hogy a késnek melylyel Novák meg
szórta Vancsurát, a nyele letört és eltűnt. A 
pengéje ott van bűnjelként a rendőrségnél.

Elítélt verekedők. Zarity János és Pestül its 
István valami csekélységen összevesztek Frank 
György vaskúti lakossal es kegyetlenül el-
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K/en rovat alatt közlöttekcrt a szerkesztőség nem vál
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verték. A bajai bíróság a verekedő atyafiakat 
ma fejenkint 3—ö napi elzárásra ítélte.

Figyelmeztetés és kérelem. Miután úgy 
hivatalos, mint a kora tavasz beálltával a 
gvümölcsészeti egyesületben felmerülő igen 
nagymérvű elfoglaltságom miatt február hó 
után nem állhatok a névmagyarosítás ügyé
nek szolgálatában, figyelmeztetem és kérem 
mindazokat, akik nevük megmagyarositása 
érdekében szolgálatomat igénybe venni óhajt
ják, hogy ezt csak február haváig tehetik, 
illetőleg február vége előtt tegyék, nehogy 
kívánságukat legjobb akaratom ellenére is 
megtagadni legyek kénytelen. Szegényebb sor
snak részére anyagi támogatás még mindig 
áll rendelkezésre. Xádas (Nagel) Sándor.

A szerelmes sváb. Szerelmes természetű 
ember a bikityi Johann Fetter (a nevét nem 
akarjuk kiírni). Rávetette szemét a szomszéd 
darázsderekú, bogár szemű feleségére. Mikor 
meghallotta, hogy a szép szomszédasszony 
egyedül dolgozgat a padláson és a gazda a 
határban jár, átment és felmászván a pad
lásra, ott elhalmozta az asszonyt szerelmi 
vallomásokkal. De Léni asszony erényes és 
nem hallgatott a csábítóra és ridegen eluta
sította a sváb Don Jüant, hanem este megint 
csak átsompolygott. De most otthon volt a 
gazda és úgy helyben hagyta Johannt a vas
villával, hogy lepedőbe takargatva, vérbe 
fagyva vitték haza. Ez ügyben minap kellett 
volna megtartani a tárgyalást, de el kellett 
halasztani.

Lopás. Mikosovits Istvánná és Készéi 
Istvánné közös óljából f. hó ló-én éjszaka 1 j 
drb. félhízott ludat loptak el.

A kis szökevény. Zubor István 29 éves | 
halasi háziszolga lopás miatt az ottani ha
tósággal került összeütközésbe. Az összeüt
közés oly heves volt, hogy miatta Zubor Ist
vánt három évi börtönre kellett ítélni. Zubor, 
hogy bebizonyítsa, hogy az ítélet reá sérel
mes, egyszerűen megszökött a halasi fegy- 
házőr elől, mielőtt büntetését megkezdte volna. 
Útját Baja-felé vette s itt csakhamar el is 
szegődött Preimáyer Pál vendéglőshöz házi 
szolgának. Mikor itt megmelegedett, meglopta 
Iuijtár Pál pincért s innen is megszökött. Most 
arról értesítenek bennünket, hogy a kis szö
kevényt a péceli csendőrség elfogta. Az is ki
sült, hogy Zubor lopott cseléd könyvvel szol
gált, azért nem tudták eddig megcsípni.

Hölgyek öröme! Legjobb szer az egész 
világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely 
pár napi használat után megifjitja az arcbőrt 
eltávolít redőket. szeplőt, máj foltot, bőratkát : 
(Mitesser.) Egy tégely ára l korona, csak ne- | 
vem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk 
el ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a 
Szent-Háromsághoz Baján.

• •

Van szerencsém a mélyen tisztelt kö
zönség b. tudomására juttatni, hogy az 
eddig a Juray-féle házban volt j

cipő-kereskedésemet
a vele tőszomszédos, ezelőtt Wagner 
Antal könyvkereskedő által bírt üzlet- 
helyiségbe helyeztem át Kereskedése
met ezzel az alkalommal úgy férfi, 
mint női-divat áru-cikkekkel, nemkülön
ben rövid-árúkkal bővítettem ki, s így 
abban a helyzetben vagyok, hogy a t 
című közönségnek e tekintetben is szol
gálatára áll hatok.

További szíves pártfogásért esedezve, 
maradtam kitűnő tisztelettel 1

lOOÇOO SA.

IX . 2 .

pályázati hirdetmény.
A bajai állami kertmunkás iskola 

1904. évi február hö lő-ével megnyíló 
és -1905. évi január lö-ével záruló egy
éves tanfolyamára 10 kertmunkás felvé
telére pályázat hirdettetik.

Célja ezen tanfolyamnak a fiatalabb 
földmíveseket munkaközben tehát gya
korlati úton a kertészet, szőlészet és 
gyümölcsészetben kiképezni.

Felvételi kellékek.
a) Igazolása annak, hogy folyamodó 

katonai kötelezettségének eleget tett 
vagy az alól véglegesen felmentetett, 
hogy legalább 20, illetve legfeljebb 28 
éves, s továbbá pedig hogy írni, olvasni 
tud. Katonai szolgálat eltöltése a ka
tonakönyvnek, az életkor a keresztle
vélnek becsatolása által, írni, olvasni 
tudás pedig az által igazolandó, hogy 
a felvételi folyamodvány saját kezűleg 
írandó.

b) Munkára alkalmas, erős, egészsé
ges testalkat. E tekintetben az iskola 
orvosának véleménye határoz, ki felvé
tel előtt a pályázókat megvizsgálja.

c) Erkölcsi bizonyítvány felmutatása 
azon községi elöljáróságtól, mely köz
ségben az illető pályázó folyamodvá
nyának benyújtása alkalmával állandó 
lakos volt.

Kimutatása annak, hogy pályázó eddig

kizárólagosan földműveléssel foglalkozott. 
Nős folyamodók kérvénye figyelembe 
nem vétetik

A 1 elvett kertmunkások lakás, fűtés, 
élelmezés és mosatáson kívül havonként 
12 (tizenkettő) korona bért kapnak, mi
ből egyszerű munkás ruházatukat és 
felmerülő egyébb szükségleteiket fedezni 
tartoznak.

A felvett kertmunkások csakis földmí
ves ruhát viselhetnek, s más ruhának 
sem az iskolába hozatala, sem viselése 
megengedve nincsen. Ágyneműt és or
vosi segélyt minden munkás az iskolá
tól ingyen kap.

A felvétel iránti folyamodványok fel
szerelve az a) pont alatt hivatkozott 
okmányokkal a m. kir. földművelésügyi 
miniszterhez címezve és 1 koronás bé-
lyeggel ellátva 1904. január hó 31-ig
a kertmunkás iskola vezetőjéhez nyílj- 
tandók be.

Budapest, 1904. január hó.
JVl. kir. földmív/elésügyi 

Miniszter.

lakóház kerttel
szabad kézből eladó Kádár-utca
7 -8 . szám. Bővebbet Meer Jónásnál

S z e r e m l é n .
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Van szerencsém a n. é. közönségnek b. tudomására hozni, miszerint folvó évi 
január 15-én Baján, Tóth Kálm án-tér (>. szám alatt

hangszer-üzletet és javító-műhelyt

♦
#

#
nyitottam, melyben mindennemű vonós, fa- és rézfúvó hangszerek kaphatók, valamint ^  

^  bármily rossz állapotban lévő hangszerek akkép javíttatnak meg, hogy azok nemcsak 
^  külsejükre, hanem hangjukra nézve is megtartják eredetiségüket.
^  Azonkívül nálam a különböző hangszerekhez tartozó kellékek, valamint m in de n-
^  nemű bel- és külföldi, úgyszintén saját gyártmányú fonott húrok a legjutányosabb árban 
^  kaphatók. Becses pártfogását kérve, maradtam kiváló tisztelettel

*5 __ ] imi-nangszer-keszito.
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A Bajai Kölcsönös Segélyzö-Egylei
1004, éri február hő 7-én, délelőtt il órakor ax intézet saját he!i/iséfíében
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tartja, melyre a/ egylet tagjait tisztelettel meghívom.

3 1 Mittler Izidor.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottságnak a lefolyt év ügykezeléséről szóló jelentése.
2. Az igazgató-tanács és a íclügvelő-bizotiság által megbírált mérleg előterjesztése esO o CV 4

az igazgató-tanács úgv a lcliigyelö-bizottságnak számadási telmentvénye.
3. Az 1899. évtársulat végleszámoló-bizottság f> tagjának megválasztása.
4. ti kilépő igazgató-tanácsi tag, úgy d igazgató-tanácsi póttagnak megválasztása.
5. A közgyűlési jegyzőkön}v-hitelesítő-bizottság 2 tagjának megválasztása.
A részvényesek által az alapszabalvok (-12. -1. pontja) élteimében netán leendő indít-

vámok megvitatása és eldöntése.
baja, 1904. január hő.

1 SOMOGYI EMIL.
íüAzuato
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Versenutárgualási hirdetés | Zongorák, Cimbalmok,

élelmezésre.
A m. kir. földművelésügyi miniszter 

úr rendeletére a bajai m. kir. áll. kert- 
munkás iskola növendékei és kertész
gyakornokai (mintegy 20— 24 egyén) 
élelmezésének és mosatási szükségleté
nek folgó évi február hó 15-töl kezdő-
dőleg három egymásután következő év 
tartamára, vállalati úton leendő biztosí
tása céljából nyilvános pályázat hir- 
dettetik.

A szerződés tárgyát képező vállalat 
közelebbi feltételei a nevezett kertmun- : 
kás iskola hivatalos helyiségében napon
ként d. e. 9— 12-ig tudhatók meg.

Csakis oly pályázó ajánlata fogadta- 
tik el, ki az élelmezési szakmában szak- 
képzettséggel bír, és akinek más élel
mezési vállalata nincsen, továbbá, aki 
ellen erkölcsi tekintetben kifogás nem 
tehető.

A pályázók egy koronás bélyeggel 
ellátott Írásbeli ajánlataikat, eddigi fog
lalkozásukat és családi állapotukat iga
zoló okmánynyal felszerelve legkésőbben
folyó évi február hó 6 ának déli 12 
órájáig tartoznak az említett kertmunkás 
iskola vezetőségéhez benyújtani, s ezzel 
egyidejűleg az 50 (ötven) koronában 
megállapított bánatpénzt készpénzben, 
vagy pedig elfogadható értékpapírban 
az iskola-pénztárába beszolgáltatni

Később beérkező, vagy az előírt 
módon felszerelni elmulasztott ajánlatok 
tárgyalás alá nem fognak vétetni

Az ajánlatok közül a m kir. föld- 
mívelésügyi miniszter úr szabadon vá
lasztván, a vállalathoz bocsátott ajánlat
tevő a szerződésnek szabályszerű meg
kötése alkalmával tartozik bánatpénzét 
.400 (háromszáz) korona biztosítéki ösz- 
szegre kiegészíteni.

Baja, 1904 január hó
JVC. kir. állami kertmunkás 

iskola vezetősége.

5 ko ronáé r t
küldök I cs fél kiló (kb. f>0 db) 
kevéssé megsérült finom,

enyhe
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rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, 
jászmin és gyöngyvirágból szé
pen összeválogatva. A pénz 
előleges beküldése esetén vagy

utánvéttel küldi

íDenker 3. Jíernád-u. 54.
lo -;i

H e g e d ű k .

csakis elsőrangú gyártmányok
W a g n e r  A n t a l n á l  B a já n

Egy háztartási mérleg
i g y e n !

Mesésen olcsó 
árak mellett kül
döm szét túlhal

mozott raktáromból 
világhírű kiváló
ságukért általá
nosan k e d v e 1 t

3 frt 40 kr.
utánvéttel egy vég szepességi vászon, 

, 0 teljes férfi vagy női ingre 90 cm. 
széles kitűnő minőségben, 5 évi jótállás

sal, — számos elismerés.

4 fr t 50 kr.
utánvéttel egy elegáns férfi öltönyre 9 
mtr divatos szövet egy elegáns férfi 
öltönyre tetszés szerinti színben kapható
DENKER JÓZSEF-n él BUDAPEST.

VII., Hernád-u. 54. to d

mexikói ezüst árúimat
és pedig :

0 darab mexikói ezüst asztali kést,
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» evővillát,
»> evőkanalat,
» kávéskanalat

kiváló dessertkést,
» dessert villát,

» mex. ezüst levesmerítő kanalat,
» » » tej mentőt.
» eleg. szalon asztali gyertyatartót

46 darab Összesen csak o M  50 I^ajcái1,
Minden megrendelő ezenkívül jutalom

képen egy szavatosság mellett pontosan 
működő 121 j kiló hordképességű háztartási 
mérleget kap teljesen díjtalanul. A mexikói 
ezüst egy teljesen fehér fém (belül is), 
melynek tartósságáért és kiváló minősé

géért 29 évi jótállást vállalok.
Szétküldés a pénz elfileges megküldése esetén vayy 

utánvéttel történik az európai raktárból.

ÍDenker Dózsef
központi forgalmi áruháza 
Bl’DAPKST, Hernád-u. 54. io— 2

LEGJOBB a dr. Forti-féle

S E B T A P A S Z .
Még eddig semmiféle tapasz nem érte el ennek a

jó hatását!

Forti László eredeti gyártmánya
Rendkívüli gyógy- és fájdalomcsillapító hatása min
dennemű sebeknél, égéseknél, daganatoknál stb. 
Azonnal csillapítja a fájdalmat, oszlatja a dagana
tot és rögtön gyógyítja a sehet anélkül, hogy vágni 
kellene. A női emlögyulladásnál biztos eredménynyel 
alkalmaz tátik Ára 2 kor., kisebb I kor. és a leg
kisebb 70 fillér. Kapható a 

j gyárban, Forti László Buda
ipest, II. kér. Iskola-utca 2d. 
szám és a főraktárban Buda
pesten, Török József gyógy

ita lb an , Király-u. 1 2 , vala
mint Budapesten minden és a 
vidéken a nevezete
sebb gyógytárakban.

Az eredeti dr Forti- V
féle sebtapasz külső v A V V

I csomagolásán, mely 
F. L. betűvel van lepecsételve, az itt is látható 

! védjegyet, sajátkezű aláírását a budapesti kereske
delmi és iparkamara 6080/1899 sz. végzésével meg

erősítette.

A számtalan értéktelen és ártalmas utánzatok arra 
Iindítottak, miszerint az utánzó ellen a törvényes 
lépéseket megtegyem és ezek alapján a budapesti 
büntető kir. járásbíróság 1899. junius 30-án kelt B. 
XI/2. számú végzésével a tapasz hamisítóját, Fort 
Györgyöt, a tapasz további készítésétől szigorúan

eltiltotta és elitélte.
1 0 - 9

TL

a>
05
E
05

<0

CS

CS
E
cs

3
ő
<TJel

pártoljuk a honi ipart !

A legjobb
író ténták „STELLA*4 védjegygyei 

Másolható ténták „STELLA4*
Színes ténták ..STELLA11

készülnek a

Tusoldat „STELLA11 védjegygyei

CTCI I A‘‘ vegyészeti . .OlLLLA gyárban
fy B U D A P E S T E N .  %
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Főraktár:

W A G N E R  A N T A L  kedésében

B A J A .VJ—84

Pártoljuk a honi ipart !
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Nyomatott Nánav Lajosnál Baján*




