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Huszárcsiny.
A szövetkezett ellenzék az alkotmány 

szellemén és a törvény betűin orvul ej
tett erőszakos merényletnek bélyegezi 
Tiszáék tettét a királyhoz intézett íöl- 
iratban és a nemzetnek irott szózatban. 
Császár Jenő ur pedig huszárcsinynek 
mondja, amin nem csodálkozik, hiszen 
Tisza István honvédhuszár és igy elvárta 
tőle, hogy a dologba „huszárosán bele
vágjon. “

Huszárcsiny! Hetvenkedő, pelyhes ál 1 u 
legények virtuskodása: ime, ezzé zsugo
rodott össze Tisza vészes cselekedete, a 
képviselöház elnökének törvénytaposása, 
a kormánypárti zsoldoshad katilinai össze
esküvése a Császár Jenők agyavelejében 
Es ilyen emberek merészelnek beszélni 
a nemzet nevében, ilyen s ehhez hasonló 
szellemi kaliberű urak tolakodnak föl a 
közvélemény tolmácsául. _

Ez a gárda a Tisza István személyes test
őrsége. Ez a gárda helyesel, tapsol, irányit, 
befolyásol és bérel napidijjal zsákhordó
kat s targoncásokat. Ez a gárda áll most a 
világ előtt, mint a huszadik századeleji 
Magyarország. Tessék körültekinteni : 
miféle elemekből ütödött össze a Tisza 
gróf politikai famíliája. A közgazdasági 
élet hullámain úszkáló és a hatalom 
segítségével egyensúlyt tartó tőzsérek és

bankosok, nagystilü ágensek és politikai 
alkuszok, bizalmi összeköttetéseket haj
szoló tehetségtelenek és függetlenségüket 
egy kormánykitüntetés Judás-pénzéért 
áruba bocsátó lateinerek : ez az a szü- 
kebbkörü család, ahol Tisza jól érzi 
magát, ahol neki mindent megbocsáta
nak és amely snájdig huszárcsinynek 
tartja az ujabbkori Magyarország leg
hallatlanabb, legcinikusabb alkotmány- 
sértését.

A hullámok szelíd fodrain evickélő 
társaság nem akarja meghallani a vizek 
alján tomboló szenvedélyeket, nem látja 
a verejtékes kínokat, amelyek a gyöngy
kagylókat hozzák létre, a nekik ragyo
gókat és az örvényes fenék vésztjósló 
morajlása nem riasztja, lelkiismeretlensé- 
gükben nem háborgatja őket. Csak úsz
nak, éviekéinek . . .

S im, a sötét vizek szörnyetegei föl
bukkannak Azok' '\melvekkel odalenn
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elszánt csatát viv a fölfelé törekvő, az 
akadályokkal küzködö Szabadság. Ijedten 
rebbennek szét a vizszinen lebegŐk, ám 
a fekete szörnyek megnyugtatják a reme- 
gőket Hiszen ök ama vasizmu vizlakók. 
akik sohasem bántják az árral úszókat. 
Őnekik csak az erős sodru áramlások 
elleníállása okoz nehézségeket

A szörnyek szívesen táplálják a ma
guk mérges vérével a fölszinnek kicsiny

TÁRCA.
A bátor ember.

Elbeszéli : Egy kis fiú.
(Vége.)

En Dúsának mindent elmondtam, amit Kem- 
pelen bácsiról tudtam, hogy agyonlőtte Sus- 
kovics bácsit és hogy Suskovics néni is meg
halt és hogy milyen bátor ember, — ebédnél 
aztán mindig csak Kempelen bácsit nézte. 
Végül Kempelen bácsinak feltűnt, hogy Dúsa 
le nem veszi róla a szemét és igy szólt hozzá:

— Tetszem magának, kisleány ?
Dúsa mindig megszokta mondani, amit 

gondol és igy felelt :
— Bizony nem tetszik nekem.
És ekkor kiköpött.
— Hát akkor miért néz folyton?
— Mert szeretnék magától valamit kérdezni.
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Edesmama már akkor rosszat sejtett, apa 
pedig vasvilla szemekkel nézett Dúsára. Kem
pelen bácsi azonban biztatta Dúsát, bogy 
csak kérdezzen tőle akármit, ő válaszolni fog. 
Dúsa ekkor összeráncolta a fekete szemöldö
két és a fénylő macskaszemével olyan erősen 
nézett a rozmárbajszű bácsira, hogy magam 
is megijedtem. Csendesen mondta:

— Megjelent magának álmában már Sus
kovics néni ?

Erre nagy ijedtség támadt a szobában és 
én azt hittem, Kempelen bácsi mindjárt ki
veszi a töltött revolvert és agyonlövi Dúsát. 
Edesmama azonban kivezette Dúsát és bün
tetésül nem adott neki gyümölcsöt, pedig Dúsa 
vendégünk volt. Engem is kikergetett apa, 
de ez nagy igazságtalanság volt, mert én 
meg se mukkantam, sőt aznap véletlenül igen 
jól viseltein magamat. Dúsa azonban igen dü
hös volt, hogy nem kapott gyümölcsöt és 
egyre azt mondta nekem, hogy ezt nem viszi 
el szárazon Kempelen bácsi. Két napig dü
hös volt, mert nem eresztették az ebédlőbe, 
hanem külön terítettek neki a gyerek szobá
ban, akkor aztán kész volt a boszúállás terve. 
Estére végre is hajtotta és én segítettem neki, 
bár nagyon félteni és ellenkeztem, mégis se
gítettem neki, mert amit ő akart, azt mindig 
megtettem.

Az urak egész estig vadásztak és künn a 
tarlókon zsiványpecsenyét sütöttek, úgy, hogy 
mikor hétkor hazajöttek, majd leragadt a sze
mük a nagy fáradtságtól meg a bortól és tűs-
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télit ágyba feküdtek. Edesmama a húgaimmal
odaát volt Szombathyéknál teán, de Dúsát és
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engem nem mertek magukkal vinni. Es ekkor 
hajtottuk végre a tervünket. Dúsa kibontotta

alkalmazkodóit. Mert nagy szükségük 
van ezekre. A nyilvánosság szájának, a 
közvélemény heroldjainak tartják az 
ügyes ekvilibristákat. így teremtődik meg 
a hatalom szövetsége azokkal, akik csak 
a hatalom árnyékában találják meg a 
vakondokok világosságát. Ebben tenyész
nek, ez élteti, fejleszti őket és részvét
lenül ott pusztulnak el.

Csoda-e, ha a szó, melyet megfizet
nek. ha a lelkesedés, melynek hivata
losan megállapított és börzeszerüleg 
jegyzett árfolyama van, ha a meggyő
ződés, amely azonos a haszonérdekek
kel, az osztalékkal, a koncessziókkal, 
— egyedül és kizárólag azt a kezet di
cséri, amelynek aláírásától függenek a 
boldogító földi javak? És van-e rom
latlan erkölcsi érzületű ember, aki nem 
tartja természetesnek, hogy a korrupció 
véleménye a legutolsó, amelyre alkot
mányos államban a napszámosok szak- 
egyesülete is kiváncsi lehet?

A Tisza István nemzetét klasszikusan 
mutatta be a fővárosi népgyülés. Hi- 
res-nevezetes marad ez a jeles gyüle
kezet, melyet zárt körben, a nép tá 
vollétében, a „gyanús elemek“ kipofo- 
zásával rendeztek. Ha ez volna a nemzet, 
kétségbe kellene esnünk a magyarság 
elzüllésén, elaljasodásán. Ezt a nemzetet 
még Lebaudy Jakab szaharai császár-

a haját, az arcát befehéritette lisztporral és 
korommal nagy fekete karikát csinált a szeme 
kóré, aztán egy fehér lepedőt vett magára, 
mint a kisértetek szokták. A fekete kandúrt 
bepólyázta egy gyerekpólyába, de a farkát 
künn hagyta, hogy megfoghassa a kezével. 
Én pedig magamhoz vettem a varázslámpá
mat, melyet laterna magica-nak hívnak s 
amelyet az édes Jézuska hozott nekem 4 frt 
50 krajcárért, mert karácsonykor elég jó bi
zonyítványom volt és akkor még senki sem
merte volna remélni, hogy év végén megbu-
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kom két tantárgyból. En sem.
Mikor a vendégszoba előtt hallgatództunk,

Kempelen bácsi már ügy hortyogott, mint az
inárcsi fűrészmalom, amely gőzerőre van be-
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rendezve. Óvatosan benyitottunk a sötét szo
bába. Dúsa szembeállott az ágygyal, magam 
pedig a dívány mellé állottam és fogam bor
zasztóan vacogott a félelemtől, de azért még
sem szaladtam el. Ekkor a laternából kék 
fényt vetettem a falra és Dúsa odaállott a 
fényes tányérba és a szemét forgatta. A fekete 
macskát pedig a karján tartotta, mintha pó- 
lyásgyerek volna. Ámbár tudtam, hogy Dúsa 
mégis olyan iszonyú és kísérteties volt, hogy 
halálra megijedtem és a laterna reszketett a 
kezemben és a kék fény is táncolt. De azért 
mégsem szaladtam cl.
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sága sem irigyli a magyaroktól. És 
ugyan vájjon mit szóljunk a temesvári 
és baranyamegyei gyászszabadeh üek 
bizalmi iratáról ? Szégyenleni fogják az 
önérzet nélkül való uraknak késői iva
dékaik is.

Az a nemzet, amelyre a hatalmi tu- 
rorban lihegő és az alkotmány vérét 
szomjazó Tisza István hivatkozott, meg
fog nyilatkozni. Ha nem elég az egye 
sült ellenzéknek törvényes tiltakozása, 
majd beszél a magyar nemzetnek a tör
vényhatóságokon szerzett képviselete. És 
beszélni fognak a népgyülések, ahonnét 
nem verik ki a népet fizetett alkalmi 
vendégek. És beszél — nehány szub- 
vencziós külön véleménytől eltekintve 
— a nemzeti sajtó. S erre fölhívjuk 
minden hazafi figyelmét. A magyarnyelvű 
újságoknak kilencven százaléka a visz- 
szautasitásnak ezerféle hangnemében Ítéli 
el a Tisza-kormány — huszárcsinyét. 
Megszoktuk azt az igazságot, hogy a 
sajtó a nemzeti közvélemény hű tükre 
és a nyomtatott betűkön keresztül mil
lióknak gondolkozása, érzülete jut kife
jezésre Nos hát, a sajtó Tisza ellen 
fordult és állásfoglalása födözi a nemzet 
véleményét.

Tisza mögül hiányzik az az erő, 
amelyet szirén hangokkal hívogatott, 
hiányzik a támaszték, hiányzik a nemzet

Kinek a nevében kormányoz tehát 
Tisza István úr?

Szózat a nemzethez.
— A szövetkezett ellenzék kiáltványa. —

Az ellenzéki pártok e hó '21-én szövetkez
tek egymással: ettől a naptól fogva a gróf 
Tisza István kormánya ellen az egységesen 
működő szövetkezett ellenzék áll a törvényho
zásban. Minden ellenzéki párt szigorúan fen-

1 tartja elveit s fokozott elszántsággal törek
szik elvei győzelmére. Ez elvek alapján szi
lárdult meg iránta a választók bizodalma, e 
bizodalomnak megfelelni minden ellenzéki 
párt hazafias törekvése.

Az alkotmány eddig sértetlenül állt és élt. 
A semmi oldalról meg nem támadott s min
denki által féltő gonddal tisztelt és őrzött al
kotmány alapján minden ellenzéki párt sza
badon követhette szent meggyőződését, haza
fias hévvel hirdethette egymás ellen is elveit 
és amellett a törvény alapján bizton őrköd
hetett a törvényhozás is a kormányzat fölött.

Most az alkotmányt és törvényt sértette 
meg súlyosan és veszélyesen gróf Tisza Ist
ván kormánya. A folyó november 18-án, a 
késő esti órákban történt meg a bűnös me
rénylet. Most tehát az ellenzéki pártok leg
első és legnagyobb feladata az alkotmányt 
és törvényt megvédelmezni, mindkettőnek meg
szegését megtörni, az alkotmány iránt fenn
állott, de most teljesen megrendült bizodalmát 
helyreállítani s a hazánkat fenyegető súlyos 
veszélyeket elhárítani.

Erre szövetkeztek az ellenzéki pártok. Aki
a szövetséget cserbenhagyja, a~t ag alkotmánysgegő 
kormány támogatójának tekintjük s ellenzéki Jeijin- 
nak el nem Jogadhatjuk.

A kormány rideg merészséggel az alkot
mány megtörését s a törvény megsértését 
maga is beismeri. Maga se áll elő annak meg
védésére. Csak mentséget hoz fel, hogy eljá
rását m eg m agy a rá z z a.

Mentsége abból áll, hogy a képviselőház 
tanácskozásaiban gyakori zavarok voltak a 
múlt 1903-iki év eleje óta és hogy a többség 
akaratát nem engedte érvényesülni a kisebb
ség. Így mondja, ezt hirdeti a miniszterelnök.

Szent kötelességünk ezzel szemben most is, 
mint mindig a teljes igazságot tárni föl nem
zetünk előtt. A teljes igazság pedig egészen 
más.

Széli Kálmán kormánya az 1903. év ele-
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Es Dúsa ekkor üvölteni kezdett.
Kempelen ! Kempelen ! — üvöltött — 

Kempelen !
Hanem a bácsi igen mélyen aludt és csak 

akkor ébredt föl, amikor Dúsa már sokszor 
üvöltött. Ekkor egyszerre felült az ágyában 
és mereven nézte a reszkető fényt.

Ismersz Kempelen? üvöltötte Dúsa.
Ki az? Mi az? ordította a bácsi.
Suskovicsné vagyok, akinek meggyil

koltad az urát. A gyermekemnek nincs sem 
apja, sem anyja, elhoztam neked, nesze, ne
veld föl !

Azzal a farkánál odadobta a macskát az 
ágyra. A macska ijedt nyekkcnéssel ráesett 
Kempelen mellére, onnan fölugrott az almá
rium tetejére, mint egy fekete ördög.

Kempelen bácsi nem szólt semmit, hanem
$

visszafeküdt a párnára. En pedig hirtelen el- 
fujtam a laterna gyertyáját, aztán kiszalad
tunk az ajtón, miközben jól összeütöttük a 
fejünket. A macska a lábunk alatt rohant ki- 
Azt hittük, hogy Kempelen bácsi fel fogja 
lármázni az egész házat, de biz az meg se 
moccant a szobájában. Dúsa aztán megmo
sakodott, anélkül, hogy valaki észrevette vol
na a cselédek közül s mire édesmamáék visz- 
szajöttek Szombathyéktol, akkor már mi ket- 
ten mélyen aludtunk, ki-ki a maga szobájá
ban.

Mikor reggel fölébredtem, igen örültem a 
sikerült tréfának, de apa rosszkedvű volt 
reggelinél és azt mondta, hogy Kempelen 
bácsit haldokolva találtuk a szobájában. Erre 
mar én sem örültem. Kempelen bácsit a nya

valya törte és félrebeszélt és édesmama azt 
mondta, nagyon kellemetlen, hogy éppen a 
mi házunkban lett beteg. Később Dúsával ki
mentünk az ököristálló mögé és ott ünnepé
lyesen megesküdtünk, hogy ezt nem fogjuk 
elmondani senkinek. Meg is tartottam az es
küt, csak két jóbarátomnak mondtam el, de 
ők viszonesküt tettek, hogy a kinpadon sem 
vallják be az igazgató urnák. (Mind a kettő 
igen elszánt ismétlő).

Kempelen bácsi még öt napig feküdt ná
lunk, de nem halt meg, hanem hazavitték 
tragacson. Még akkor se tudta, hogy tiu-e 
vagy leány. Azóta elmúlt egy esztendő és 
most már egészen jól van. A múltkor 
láttam a templomban, bottal jár, de azért 
egészen jól van, csak cukkol egy kicsit.

A vakáció, fájdalom, igen gyorsan röppent 
el, mint rendesen és Dúsa igen sajnálta, mi
kor a kedves szülei három hét múlva már 
kibékültek és őt hazavitték. Ámbár csak 
leány, mégis be kell vallanom, hogy nem is
mertem még fiút, aki olyan lett volna, mint 
ő. Mert akárhányszor fájt is neki valamije,
azért sohasem sirt, még akkor sem, amikor
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megrugta a Káni. (Fánni egy csikó.) Es nem 
is árulkodott soha. Most is sokat gondolunk 
egymásra és gyakran is igen szép képes le
velezőlapokat kapok tőle. Ha nagy leszek, 
talán feleségül veszem, mert ő ezt igen óhajt
ja, de előbb meg kell tanulnom a boxolást* 
különben mindég neki lenne igaza, ami le- 
alázó volna rám nézve.

H e r c e g  F e r e n c ,

jén azt javasolta, emeljük fel a hadsereg lét
számát s ezzel arányban a hadügyi költsé
geket is. E javaslat elfogadása a nemzet 
anyagi erejének súlyos megterhelésével és a 
fiaiktól megfosztott családok nagyobb hátrá
nyával járt volna; — e javaslatot tehát ha
zafias hévvel és kötelességérzettel ellenezték 
az akkori ellenzéki pártok, de ez a javaslat 
a királyi hatalom erősödését is maga után 
vonta volna; — az ellenzéki pártok lelkiis
merete s képviselői kötelessége pedig meg 
nem engedte, hogy a királynak úgyis fölötte 
nagy hatalmát egyoldalúkig emeljék s más
részről az úgyis fölötte megterhelt nemzeti 
erőt csökkentsék. A viták folyamán tehát mind 
élénkebbé vált az az óhajtás, hogy nyelvünk 
és nemzeti műveltségünk intézményesen ül- 
tettessék be a magyar hadseregbe s a királyi 
udvartartásba és valamint a közös intézmé
nyekbe s ekként a királyi hatalom erősödésé
vel tartson lépést nemzetünk erősödése is.

Hosszas, komoly, nemes viták folytak e 
kérdésekben. Nemzeti társadalmunk minden 
rétege helyesléssel kisérte a magasztos erő
feszítést s ami még soha nem történt, az or
szág távoli vidékéről is küldöttségek százai 
és ezrei jöttek a fővárosba, hogy küzdelmün
ket helyeseljék s alkotmányos harcunkban 
buzdítsanak.

Tisza István gróf miniszterelnök most kü
lönböző változatokban azt hirdeti, hogy ez 
mesterkélt torlasz volt a törvényhozás útjában 
s hogy ezzel a többség akaratának érvénye
sülését gátolta meg a kisebbség.

De ez az állítás nem felel meg a teljes igaz
ságnak. A nemzet érdekei elől a nagy viták 
folyamán a többség se zárkózhatott el, de 
elzárkózni nem is akart. Hiszen az újabb kor
mányt, Khuen-Héderváry gróf miniszterelnö
köt éppen a többség szavazta le és pedig 
ugyancsak a vita alattival kapcsolatos had
ügyi kérdésekben.

A nagy vita minden részét nem akarjuk 
felemlíteni és távol állunk attól, hogy a mes
terkélt torlaszoknak, az úgynevezett technikai 
obstrukciónak feltétlen jogosultságát elismer
jük. De rá kell mutatnunk arra a hallatlati 
merényletre, amikor az ellenzék tagjait a kor
mányzat körébe tartozó egyik magas méltó
ság, a fiumei kormányzó, pénzadománynyal 
akarta megvesztegetni. S rá kell mutatnunk 
arra, hogy gróf Tisza István miniszterelnök 
már korábban is, de különösen a kormányra- 
lépte óta folyton súlyosan fenyegette a tör
vényhozást, hogy a szólásszabadságot s a 
törvényhozás egyéb alkotmányos jogait tete
mesen meg fogja nyirbálni. S végre meg kell 
említenünk, hogy a nemzeti nyelvünk és 
műveltségünk megvédelmezéseért több mint 
egy éven át folyt magasztos küzdelem gróf 
Tisza István kezén minden kézzelfogható 
eredmény nélkül sorvadt el ; a hadügyi költ
ségvetés 450 millió új teherrel növekedett, a 
királyi udvartartás költségeit két millióval 
felemelték s nemzetgazdasági érdekeinknek 
Ausztria felől való biztosítása még mindig 
késik. Ezen kívül minden tünet arra vall 
hogy a kormány önálló vámterületi jogunkat 
már elalkudta, s e jogot a jövendőre is el 
akarja altatni, s nyílt törvény ellenére tör
vényben megállapított vámtarifa nélkül köt 
külkereskedelmi szerződéseket.

Mind e cselekmény és mulasztás arra volt 
alkalmas, hogy a törvényhozás, izgalmait nö
velje s a tanácskozások teljes nyugodtságát 
visszatérni ne engedje. Ez év március havá
ban a miniszterelnök mégis előterjesztette 
indítványát, melylyel a házszabályok szigorí
tása címén a szólásszabadságot s a képviselők 
egyéb fontos jogait el akarta tiporni.
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Türhették-e ezt az ellenzéki pártok ?
Türhették-e némán, hogy magasztos küz

delmünk eredménye gyanánt nemzeti vívmá
nyok helyett fenyítés, megtorlás, hosszuállás 
s a szabadságok megnyirbálása vitessék be 
a törvényhozásba, s örükittessék meg alkot
mányunk történetének lapjain ? Súlyos csalódás 
s mély elkeseredés ejtette hatalmába a lel
keket. S ennek dacára az ellenzéki pártok 
mégis a hazafias mérséklet és bölcseség sza
vára hallgattak s teljes őszinteséggel megígér
ték az összes sürgős s tárgyalásra készen 
álló kormányjavaslatok gyors és akadálytalan 
tárgyalását, ha Tisza István gróf a veszélyes 
indítványt visszavonja.

Visszavonta. A parlament kisebbsége s 
többsége s a kormány közt megszületett az 
annyira óhajtott béke. S az összes ellenzéki 
pártok példás hűséggel és pontossággal tel
jesítették ígéretüket. A kormányjavaslatok 
nagy seregét engedték, sőt részben fokozott 
munkával és buzgalommal törvényerőre emel
kedni. Bizton hittük ezek után, hogy az 
országgyűlés őszi tárgyalásai békén, simán, 
országos közérdekeink áldásos előmozdításá
val folynak le. Fájdalmunkra nem így történt.

Még az őszi tárgyalások meg se kezdődtek, 
gróf Tisza István miniszterelnök már ugrai 
levelében fitymáló, igazságtalan, sőt durván 
sértő szavakkal támadta meg az ellenzéki 
pártokat s egyúttal jelentette, hogy a ház
szabályok szigorítása címén támadást intéz a 
szabadságok és alkotmányos jogok ellen.

S azóta folyton sértő és kihívó hangot 
használt a parlament tárgyalása folyamán, 
mintha az ellenzéki pártokat indulatba hozni 
s talán szenvedélyes kitörésekre ragadni töre
kedett volna. Magaviseletén elámult az or
szág. Ekkor jöttünk arra a meggyőződésre, 
hogy a márciusi béke a miniszterelnök részé
ről álnok volt s hogy ő az ellenzéki pártok 
elnémitásával csak javaslatai sima megsza- 
vaztatását akarta elérni, de azt a kötelezett
séget, hogy házszabály-indítványát elejti, tel
jesíteni nem akarta.

Indítványával Dániel Gábor képviselé segít
ségével újra előállott. Jelentékenyen szigorúbb 
s hátrányosabb rendelkezésekkel, mint már
ciusban s ezt az indítványt álnokul s egyúttal 
erőszakkal képviselőházi határozattá emelte. 
Oly államcsínyt, oly büntetésre méltó cselek
ményt követett el, amihez hasonló se nálunk, 
se másutt, egyetlen törvényhozó testületben 
se fordult elő soha.

Mi történt e hó 18-án?
Tisza István gróf miniszterelnök össze

beszélt Bérezel Dezső képviselőházi elnökkel, 
hogy az ellenzéki pártok teljes kijátszásával, 
a becsületnek és a tisztességnek és a Ház 
tanácskozási rendjének képzelhetődén megsér
tésével az indítványt, mint megszavazott hatá
rozatot ráerőszakolja a képviselőházra.

Előzetes összebeszélésük szerint igy kellett 
végrehajtaniuk a csínyt:

Tisza István gróf beszél, mint miniszter-
elnök.

Beszéde végén kifejti majd, hogy a tanács
kozási rend őt nem korlátozza, hanem sza
vazást ajánl. Bérezel Dezső házelnök int, 
intésére felállanak a többségből azok, akik 
titkon már előre figyelmeztetve lettek, erre a 
házelnök kimondja a határozatot, nyomban 
elnapolási királyi kéziratot olvas föl, a kép
viselőház jegyzőkönyvét nyomban hitelesített
nek jelenti ki s azután feláll, elhagyja a 
helyét, bezirja az ülést.

Ily tervet csak gonosztevő elme gondolha
tott ki és csak gonosztevő kéz hajthatott végre.

A házszabály-indítvány csak egy nap előtt 
adatott be s ahhoz még nem szólhatott senki.

Szónokok voltak fölirva, akik még se nem 
beszéltek, se a szótól el nem állottak, tehát 
senki által kétségbe nem vont szólási jógáik
tól megfosztanak. A házszabály-indítványhoz 
senki se adott magyarázatot. Se aki benyúj
totta, se a miniszterelnök, se a házelnök. Be
dig sok rendelkezése érthetetlen, többféleképp 
magyarázható.

Az elnök nem zárta be a vitát. Tizenegy 
határozatot nyújtottak már be, a benyújtók
nak záró szóhoz volt joguk. E joguktól meg
fosztotta őket az elnök.

Az indítványt szavazás előtt nem olvastatta 
fel az elnök. A képviselők túlnyomó része 
nem tudta, mire szavaz, az elnök nem tette 
fel a kérdést s nem engedett ahhoz szólani.

A szavazó képviselőket nem számlálta össze 
senki. Se az elnök, se a jegyzők.

S mindez törvénytelen ülésben csudálatos 
zajban és zavarban egyetlen perc alatt történt.

A kijátszott, az elámult ellenzéki képviselők 
túlnyomó része sejtelemmel se birt arról, mi 
történt.

Mindezt a képviselőház elnöke s a minisz
terelnök előre való összebeszéléssel cselekedte. 
Azok cselekedtek, akik az ország legmaga
sabb méltóságai, legelső tisztviselői s akik az 
alkotmány tiszteletére, a törvények tisztasá
gára s becsületes végrehajtására első sorban 
hivatvák. *

A képviselőház elnöke az ország első s 
legmagasabb választott tisztviselője. Elődei 
hazafi érdemmel teljes férfiak, nem egynek 
emlékét fényben őrzi nemzetünk történelme, 
tisztje nehéz, hivatása magasztos. A képvi
selőház jogait, szabadságát, tekintélyét nehéz 
időkben meg kell védenie, többség, kisebbség 
és kormány ellen is.

Meg kell védenie, ha kell, a király ellen is. 
Dicső emlékű őseink 1848-ban nemzeti vív
mánynak s alkotmányos biztosítéknak tar
tották az elnökválasztás jogát.

S ime, a képviselőház mostani elnöke go
nosztevő lett. Gróf Tisza István miniszterel
nök bűntársa lett.

S lehet-e igy törvényt hozni? Elnézhetjük-e 
mi ez undok eljárást? Elnézheti-e ősz ki
rályunk, kinek lelkére az alkotmány meg
tartó szent eskü nehézkedik?

Ha ez büntetlenül marad : örökre vége az 
ezeréves alkotmánynak. Ha hozzászólás nél
kül, ha láttatlanul, hallatlanul, olvasatlanul, 
ha ellenőrzés nélkül képviselőházi határozattá 
lehet elnöki gonosztett segélyével bármely 
indítványt tenni: akkor megszűnik minden 
törvényes rend, durva erőszak foglalja el az 
alkotmány helyét. S a királyi trón is csak 
véletlenen s durva erőszakon nyugszik. De 
akkor a király iránti hűségből is kiesik az a 
fenséges rész, mely nem egyéb, mint az al
kotmánynak és törvénynek tisztelete. Nem 
egyéb, mint az alkotmány iránti hűség. Hiszen 
a királyi trón is csak egyik része az alkot
mánynak.

A király nevét, szerepét s az iránta való 
tiszteletet is súlyosan megsértette a minisz
terelnök.

Bizalmunk, tiszteletünk és hódolatunk ren-
0

dithetetlen az alkotmányos király iránt. Es 
el nem hihetjük, még föltennünk sem sza
bad, hogy a király tudta volna, mikor az 
ülésszakbezáró iratot aláírta, hogy ezt go
nosztett clpalástolására használja fel álnokul 
első tanácsosa.

A házszabályi indítvány tartamára ezúttal 
nem terjeszkedünk ki. Akármily üdvös volna 
ez, létrejöttének módja miatt mi azt el nem 
fogadhatjuk, kötelezőnek soha el nem ismer
hetjük. De némi ismertetésére nézve mégis 
megjegyezzük, hogy ez indítvány szerint öt
ven kormánypárti képviselő indítványára min

den törvényjavaslatot vita nélkül meg lehet 
szavaztatni s hogy az elnök a képviselő
ház tanácskozó terméből az egyes képvise
lőket fegyveres erővel eltávolíttathatja. Ha
zánkban az utolsó falu tanácskozó testüle
tének is több joga és szabadsága van, mint 
lenne a törvényhozó képviselőháznak.

A képviselőház házszabálya és tanácsko
zási rendje már régi, kevés módosítással kö
zel 40 éves. 'l'izenégy országgyűlés, ugyan
annyi házelnök és tiz miniszterelnök a teljes 
szólásszabadság mellett is jónak tapasztalta 
ezt. Mesterkélt torlaszt hosszabb időre csak 
kétszer emeltek a tanácskozási rend utján. 
Először 1872. telén és másodszor 1898—99-ben. 
A többi csak napokig, csak egy-két hétig tar
tott. Vagy nem volt egyéb, mint tartalmas 
hosszú és lelkes vita. Ha voltak zavarok a 
képviselőház tanácskozásaiban, azokat soha
sem a házszabályok idézték elő, hanem vagy 
a kormányok nemzetellenes javaslatai, vagy 
azok nemzetellenes cselekményei.*

Megingathatatlan meggyőződésünk, hogy 
gróf Tisza István kormánya nem a házszabály 
kedvéért rombolta össze a törvényhozás jogait 
és szabadságát. Más célja van neki. Komoly, 
sőt veszedelmes; nemzetünk élete ellen törő. 
Azokat akarja az uj házszabálylyal biztosan 
elérni. Ha jó céljai volnának, az okos és 
szükséges szabadságokat nem volna oka 
összetörni. Nem mondja meg célját, de alig 
csalódunk, ha fölteszszük róla, hogy orszá
gunkat még szorosabban oda akarja kötni 
Ausztriához, egészen az egységes birodalom 
fölépítéséig. Ha másban nem, a fokozott ka
tonai terheltben s vámterületi önállóságunk s 
jogos anyagi érdekeink feláldozásában.

Szólásszabadság nélkül nincs független tör
vényhozás. Nemzeti ellentállásunk erejét csak 
a szabad törvényhozás tarthatja fenn. Ez az 
erő most is gyönge Ausztria ellen, s a két 
ország katonai erejével rendelkező király ellen.

S a fölötte erős királyi hatalommal szem
ben most oly képviselőket akar, akiknek 
megtilthatja a szólást s akiket fegyveres erő
vel kilökhet a törvényhozás terméből. Hova 
sülyed igy nemzetünk ereje, tekintélye, mél
tósága, sőt becsülete?

Bevallott célja a többség önkényuralmá
nak biztosítása. Ez a mi szokott választása
ink és romlott kormányrendszerünk mellett 
nem egyéb, mint a kormánynak és ezzel 
együtt az uralkodónak önkényuralma.

Ily kormány, ily irány, ily rendszer ellen 
szent honfikötelességünk szövetkezve, elszánt 
erővel küzdeni. Mindaddig, mig e gonosz
tettet meg nem toroljuk. Mindaddig, mig alkot
mányos szabadságunkat nem biztosíthatjuk. 
Mindaddig, mig hazánk boldogságát és dicső
ségét vissza nem vívjuk.

Kelt Budapesten, 1904. november 19.
A szövetkezett ellenzéknek szervezőbizott

sága 1904. november hó 19-én tartott értekez
letéből ;

Kossuth Ferencz, elnök.
Apponyi Albert gr., Szederkényi Nándor, 

Batthyány Tivadar gr., Fótvös Károly, Holló Lajos, 
Polónyi Géza, RithovszJty István, Thal y Kálmán, 
Zichy Jenó gr., Tóth János, Bánjjy Dezső hr., 
Zichy Aladár gr., Barabás Béla, Gidnei Gyula,
IFocit János, Just Gyula, Sághy Gyula, Ugrón 

Gábor, Fázsonyi l 'ilmos, Komjáthy Béla.

ü
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A királyhoz.
J

— A szövetkezett ellenzék felirata. —

Felséges apostoli király !
Felséged miniszterelnöke és a képviselőház 

elnöke szentségtörő kezekkel hozzányúlt annak 
az alkotmánynak biztosítékaihoz, amelynek 
sértetlenségére felséged koronázásakor esküt 
tett, amely felséged királyi hatalmának egye
düli alapja. Tette pedig ezt oly módon és 
olyan körülmények közt, amelyek, ha nem 
következik be orvoslás, felséged királyi tekin
télyét is érintik.

Hűségünk sugallata szerint ezeket a körül
ményeket akarjuk felségednek magas tudo
mására hozni, ezt az orvoslást akarjuk felséged 
atyai gondoskodásától kérni.

A képviselöháznak 1904. november hó 18-án 
tartott ülésében a Ház elnöke a Ház szabá
lyait nyilvánvalóan és tudatosan megsértette, 
midőn a képviselők egy csoportjának, állítólag 
többségének, fölkiálltásokban nyilvánított kí
vánságára a vita befejezése előtt és szabály- 
szerű szavazás nélkül elfogadottnak nyilvá
nított egy határozati javaslatot, amely a 
fennálló házszabályok nagymérvű módosítását 
tartalmazza. Az ekképp megalkotott uj ház
szabály nyilvánvalóan jogilag érvénytelen s 
igy érvénytelen az annak segitségével hozott 
minden további határozat is. Erre a körül
ményre pedig azért kell felséged magas ügyei
mét irányítanunk, mert — amennyiben az 
érvénytelen uj házszabályok mellett való hatá
rozathozatal a képviselőházban mégis meg- 
kisértetnék, sőt sikerülne — oly törvényjavas
latok terjesztetnének királyi szentesítés végett 
felséged elé, amelyeket ez a szentesítés sem 
emelhetne törvényerőre, amelynek szentesítését 
tehát felséged nem eszközölhetné a királyi 
magas tekintély csorbítása, az alkotmány 
súlyos megsértése, nemkülönben beláthatatlan 
összeütközések és zavarok előidézése nélkül. 
De van a megtörtént házszabálysértésnek még 
egy oldala, amelynek feltárását alattvalói 
kötelességünknek tartjuk, jelesül az, hogy 
ennek a merényletnek elkövetésére minden kétséget 
kizárólag felséged miniszterelnökétől jött a fölhívás.

Ha itt csupán az forogna fenn, hogy a 
király első tanácsosa mint bHns%er%ó szerepel 
a házszabályok tudatos megsértésénél, tehát 
az alkotmány egyik legfontosabb biztosítéká
nak lerombolásánál, úgy ez a tény sem le
hetne felséged előtt közömbös.

Mert kétségtelen igaz ugyan, hogy a ház
szabályok tekintetében való minden intézkedés 
a Háznak kizárólagos jogkörébe tartozik ; de 
ha azok megsértésében felséged minisztere 
bűnrészes, akkor a királyi és a nemzeti jogok 
szoros összefüggése folytán, méltán kérhetjük 
felségedet, hogy ettől a minisztertől bizalmát 
megvonni méltóztassék.

De mit szóljunk a miniszterelnök azon 
további tenyérül, hogy ugyanazon a napon, 
amelyen az ő felhívására a merénylet elkövet- 
tetett, legfelsőbb kéziratot eszközölt ki felsé
gedtől az országgyűlés ülésszakának bere
kesztésére és azt nyomban a merénylet befe
jezése után ki is hirdette, úgy, hogy a ház
szabályok tudatos megsértése és az ülésszak
nak felséged által történt berekesztése egy és 
ugyanazon cselekvés öntudatosan összekap
csolt részletei gyanánt állanak a képviselőház 
és a nemzet előtt ?

Hűségünk és felséged alkotmány tiszteletébe 
vetett hitünk nem enged tért annak a fölte
vésnek, mintha felségednek a körülmények e 
találkozásáról előzetesen tudomása lett volna, 
föl ke)l tennünk és föl is teszszük, hogy a 
miniszterelnök, midőn felségedtől ama kéziratot 
kieszközölte, nem mondta meg, hogy minő

célból kéri azt, nem vallotta be, hogy neki 
arra egy alkotmányellenes merényletnek le
bonyolítása szempontjából van szüksége. De 
akkor kétszeresen bűnös az a miniszterelnök, aki 
felséged bizalmával ily módon visszaélt. Bűnös a 
nemzet ellen, amelynek alkotmányos biztosí
tékain csorbát ejtett ; bűnös a király ellen, 
akit olyan közreműködés látszatának tett ki, 
amely ha valóban fenforogna, megingatná a 
koronázási eskü sértetlenségébe vetett hitet, 
aláásná a királyi hatalom alkotmányjogi és 
erkölcsi alapjait.

Mi tehát, felséged hű Magyarországának 
országgyűlésileg egy begy ült képviselői, sú
lyos kötelességmulasztást követnénk el, ha 
felséged magas figyelmét erre az aggasztó 
helyzetre föl nem hívnék. Hűségünk minden 
igyekezete sem vehetné ki a nemzet leikéből 
azt a lesújtó benyomást, hogy a miniszter 
alkotmányellenes merénylete a király előze
tes tudtával és beleegyezésével történt, midőn 
abban a fegyverzetben, amelylyel a miniszter 
merényletét végrehajtotta, egy királyi kézirat 
is szerepel, ha ezt a minisztert, aki felséged 
kezeirásával ekkép visszaélni merészelt, nem 
sújtaná királyának megérdemelt haragja. Ha 
pedig ez a benyomás, sőt csak ilyen kétely 
magát a nemzet szivébe befészkelhetné, tám
pontokkal birván a tények megmagyarázhat- 
lan láncolatában, akkor meginogna minden, 
amit örök időkre biztosítottnak véltünk attól 
az órától fogva, melyben a nemzet Szent 
István koronáját felséged felszentelt fejére 
tette, akkor Jólétednek szomorú idők emlékei és 
újra megnyílnának a dicső magyar nemzet régi 
sebei.

Ettől óvjon Isten, ettől mentsen meg nem
zetet és királyt felséged bölcsesége és atyai 
jóindulata. Nem érdemelte meg ezt a nemzet, 
amely törhetlen hűséggel viseltetik felséged 
iránt, nem érdemelte meg felséged, aki lelki- 
ismeretesen ragaszkodik az alkotmányhoz, 
hogy megtévedt miniszterek fonák cselekvése 
ismét a kétely homályát borítsa arra a biza
lomra, amelynek király és nemzet közt fenn- 
állania kell. Egy nyílt sző, egy királyi telt, amely 
lesújt a merénylőkre, keletkezésében eloszlathatja ezt 
a homályt.

A nyílt szóval, alattvalói hűségünk sugal
lata szerint, jelen hódolatteljes feliratunkban 
fordulunk felségedhez. A királyi tettet pedig 
felségedtől várjuk, amidőn alázatosan kérjük 
felségedet, méltóztassék gróf Tisza István 
miniszterelnök urat, aki az alkotmány meg
támadása által nemzetének és királyának bi
zalmára egyaránt méltatlanná vált, állásából 
elmozdítani és az ország kormányzatát al
kotmánytisztelő férfiakra bizni.

Kik egyébiránt legmélyebb hódolattal ma
radunk

Felségednek leghívebb alattvalói.
Közrebocsátja a szövetkezett ellenzék 1904. 

november hó 19-én tartott értekezletéből a 
«Szövetkezett ellenzék vézérlő bizottsága.«

Kossuth Fer en ez, elnök.
Apponyi Albert gr., Batthyány Tivadar gr., 

hótvös Károly, Flock János, Komjáthy Béla, Ra- 
kovszky István, Szedet kény i Nándor, 1 hal y Kál
mán, I dgsonyi l ilmos, Zichy Aladár gr., Bdnffy 
Dezső br., Barabás Béla, Gitlner Gyula, Holló 
Lajos, Justh Gyula, Polonyi Géza, Sághy Gyula, 

Tóth János, Ugrón Gábor, Zichy Jenő gr.

A’/, a bizonyos hangnem.
A bajai kormánypárt f. é. március 

idusán megjelent hivatalos lapjában a 
„Zászlóbontásában többek közt a kö
vetkezőket teszi közzé :

» . . . .  kiküszöbölni akarja azt a hang
nemet, mely érveit nem egyedül és kizáró
lag a politikai higgadtság és tárgyilagos
ság fegyvertárából meriti.«

A „ Z á s z l ó b o n t á s * 4 eme programm- 
pontját, azt a finom hangnemet űgy- 
látszik most váltotta be a bajai kor
mánypárt, mert hivatalos lapjának f. hó 
17 iki számában a következőket olvassuk :

H a j r á !
»(H.) Ami szenny, piszok, förtelem egy 

kloákában csak van, mind napvilágra kerül 
tisztogatás alkalmával. A kloákákat éjjel 
tisztogatják, mert jobb Ízlésű ember meg
betegednék annyi förtelem láttára, amit ezek 
a bűzös csatornák magukból árasztanak. 
Ilyen kloáka a mi parlamentünk. Még nem 
tisztogatják és már is annyi szemét kerül 
belőle felszínre, hogy szinte undor fogja 
el a szemlélőt, akinek hivatása ezekkel a 
jelenségekkel foglalkozni.

Undok lakói a kloákának, megszimatolva 
a tisztogatást, felütik fejüket, hallatják bántó 
hangjukat és sárral, piszokkal mocskolva 
be a tisztogatást rendezőt, tiltakoznak a 
tisztogatás ellen, mert hiszen ők jobban ér
zik magukat a piszokban. Polónyi Géza, 
az a politikai bandita, elvetemedettségében 
odáig ment, hogy megfeledkezve saját múlt
járól, leckéztet és fenyeget. Minden szavá
ból a kloákák bűze árad felénk. Minden 
szava a tébolyodott ijesztésre szánt düh- 
orditása. stb. stb.«

Bobula János budapesti müépitész a 
bajai szinház épitése tárgyában az alábbi 
emlékiratot küldte be a polgármester
hez :

Nagyságos

Dr. Hegedűs Aladár polgármester úrnak
Baján.

F. é. október hó 12-én k. azon nagybecsű 
átiratát, melyben fölkérettem a bajai gr. Zichy 
Bódog-féle és a Szegedi-utón fekvő terüle
teknek szinház, építkezési felhasználhatóság 
szempontjából való véleményadásra — meg
kaptam és alábbiakban van szerencsém meg
jegyzéseimet és megokolt szakvéleményemet 
beterjeszteni Nagyságodhoz, miután szemé
lyesen is megtekintettem mind két helyet.

I. Az ügy nevezett Czirfusz F. u. féle, helye
sebben szegedi-úti elhelyezés a rendelkezésre 
álló terület nagyságát véve tekintetbe feltét
lenül kivihető úgy, hogy a szinház főhomlok
zata, egy sorban a belvárosi iskola épülettel, 
a szegedi-útra nézne.

Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a 
városnak egy modern, díszes és drága köz
épülete jobbról és balról a dísztelen, csúnya 
és sivár kaszárnya és iskola szomszédságába 
kerülend, akkor rögtön tisztában leszünk 
azzal, hogy a városkép egy művészieden el
rendezéssel lesz gazdagabb és hogy a két 
szomszéd épület teljességgel agyonüti a szín
háznak még oly művészi kiképzését és kör
vonalait is.

Ezen, a városkép keretébe való művészieden 
illeszkedéshez hozzájárul az a nemkülömben 
fontos és meggondolandó körülmény is, hogy 
ez az elhelyezés kívül esik a város centrumá
ból. Pedig ha valamely középületnek, úgy 
bizonyára a színháznak feltétlenül központi 
fekvésűnek kell lennie.
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Mindezeket tekintetbe véve a szegedi-úti 
területet nem tartom színház építés céljaira 
alkalmasnak.

II. A gróf Zichy Bódog térnek, a Michitsch 
f. teleknek és az e kettő között fekvő utca 
területnek össze kombinálásából alakuló épí
tési terület volt másod sorban megvizsgálandó.

Azon esetben, ha a megoldás úgy contem- 
pláltatott, hogy az építendő színház színpadja 
a Michitsch f. telekre essék, még pedig úgy, 
hogy a szomszédos Fischer-féle egyemeletes 
ház tűzfalához építtessék a színpad és a vele 
kapcsolatos öltözők, akkor azon esetben hatá
rozott állást kell foglalnom a megoldásnak 
ezen módja ellen, mert tűzrendészed szem
pontból megengedhetetlen, sőt teljesen kizárt 
dolog az, hogy a színháznak épen legtűzveszé
lyesebb részei : a színpad, zsinórpadlás, dísz
let és ruha raktár, az öltözők, tehát épen a 
legkritikusabb pontok, mintegy hozzá ragasz- 
tassanak egy szomszédos házhoz, és igy foly
tonos tűzveszedelemmel fenyegessék a szom
szédot egyrészt, másrészt azonban elvágassék 
teljesen az útja és módja annak, hogy tűz
vész esetén a színészek egyenesen, complikált 
utak nélkül a szabadba jussanak, a tűz oltása 
és a tűznek fészkéhez való jutás pedig egy
szerűen lehetetlenné tétessék.

A modern színház építési technika, de min
den színházépítési szabályrendelet is, mint 
elemi dolgot követeli meg azt, hogy a színház 
épület négy oldalon szabadon álljon.

Ez a megoldási módozat tehát előttem ki
zártnak látszik.

Azonban ha már tért hódított az a felfogás, 
hogy a város közönsége hajlandó egy utcá
ját és a Zichy térből egy darabot feláldozni, 
úgy akkor bátor vagyok egy javaslatot tenni 
az elhelyezés megoldására és mellékelten a 
helyszín rajzot is becsatolom az alábbiak 
megvilágositása céljából.

Az épitendő színház hátulsó, színpadi hom
lokzat vonala parallel helyeztetnék el a 
Michits-féle ház frontjával úgy, hogy meg
maradna a mostani utca is, csak circa 3—4 
méterrel keskenyednék meg, úgy, hogy még 
utcaszabályozási vonalat is alkotna, amennyi
ben a Pollerman-féle sarokház sarkával esnék 
össze a meghosszabbított vonal. Az utca elég 
széles maradna, mert circa 11‘00 mtr széles
ségben állana rendelkezésre.

A Tóth Kálmán szobor cca 20—22 mtrrel 
tolatnék előre a téren, olyan módon, hogy a szín
ház főbejáratos főhomlokzata képezné a vas
úti út felől jövő nézőkkel szemben a hátteret 
és egy igazi nagyvárosi képet nyújtana. Maga 
a színház nem volna szélesebb a tér mai 
szélességénél, sőt annak keskenyedő formá
ciójához simulna.

Magából a térből alig valamivel több a fe
lénél vétetnék igénybe.

Pénzügyi szempontból pedig ezen megoldás 
határozottan rendkívül előnyös volna, a 
mennyiben a Michitsch f. ház megszerzési 
ára, (tudomásommal cca 60.000 korona) meg
maradna, illetőleg arra volna fordítható, hogy 
a színház a modern technikai vívmányaival 
u. m. központi fűtés, villany világítás, jobb 
szellőztetés, stb. láttassék el.

Fentiekben előadva véleményemet a meg
adott kérdésekre, valamint előadva proposi- 
ciomat az elhelyezés kérdésének racionális 
módozatára nézve is, vagyok bátor elfoga
dásra ajánlani javaslatomat.

Kitűnő tiszteletem kifejezésével maradok 
Nagyságos Polgármester urnák

Baján, 1904. évi november hó 19-én
kész hive

B o b u la  d á n o s ,
f • - *építesz.

S Z I K  H Á Z.
Yasgijáros.
I 9O4. nov. 18.

Az öreg Homérosz szavaival élve, három
szorosan meg négyszeresen boldognak vall
hatom magam, hogy megnéztem a tegnapi 
darabot. Klasszikus, komoly drámát kívántam ; 
volt részem benne. Másodszor: jól adták a jó 
darabot. Harmadszor: a helyi viszonyok, a 
színpad stb. megfeleltek. Negyedszer — de 
ezt a végére hagyom.

A » Vasgyáros « — mint Ohnet legtöbb re
génye, fontos társadalmi problémákon sarkal, 
nagy ellentétek küzdelméből, kiegyenlítéséből 
nyeri érdekességét. » Rameau orvosec-ban ezen 
ellentét vallási, a » Képviselő leányáéban po
litikai, a »Vasgyáros«-ban társadalmi. A fő
rangú és a polgári osztály mérkőzik e darab
ban — de a szerző igazságot szolgáltat mind 
a kettőnek.

Az arisztokraták leszállnak már a nemesi 
büszkeségnek, a nemesi kiváltságoknak Olim- 
pusáról és néni restelik a nehéz, de becsü
letes munkát. »En kitűnőnek találom Derblay 
ur és Préfont báró barátkozásátcc — fejtegeti 
Octave márki a dráma alapeszméjét. »Az 
egyik: a daliák ivadéka, ki a harci dicsőség 
tiz századát testesíti meg; a másik iparos fia, 
ki egyetlen századot képvisel, azt mely meg
teremtette a gőzt, a légszeszt, a villamossá
got . . . Bemutatják, ami egy országot min
denek felett nagygyá tesz : a múltak dicső
ségét és a jelenkor haladását.« . (I. felv. 9. jel.) 
Derblay-ben pedig a polgári osztály kapja meg 
a maga igazát, mely munkásságával kivívja 
mindenkinek becsülését, szeretetét, érző szi
vével, nemes jellemével pedig meg tudja hódí
tani a főnemes hölgy szivét is, bár nem sze
relemből, csak sértett büszkeségből kötött 
vele frigyet.

De mindkét osztálynak megvannak a saját 
vadhajtásai is: a főnemes, ki hozományért 
eladja magát, a par ven ü, ki mindenáron a 
születési, arisztokráciába akar bejutni, hogy 
aztán kénytelen legyen bevallani: »Hiába 
csináljuk a forradalmakat; ezekkel az embe
rekkel sohasem leszünk egyenlők.« (II. felv.
5. jelenet.)

Ily bölcselkedő darab előadása komoly 
munkát tételez fel ; a színésznek bele kell 
mélyedni szerepébe, át kell éreznie teljesen, 
mert a küzdelem és kiegyenlítés érdekessége 
elvesz, ha akár egyik, akár másik csak felé
ből—harmadából képviseli azt az osztályt, 
melyhez tartozik.

E szempontból kell tehát megbírálnunk a 
tegnapi est szereplőit

Bírálatunk legelején teljes elismeréssel adó
zunk K. Breznay Anna asszonynak, ki az 
öreg márkinét valóban sikerültén adta. Alakí
tásán tényleg bizonyos arisztokratikus mérsék 
és előkelőség ömlött végig. Arcjátéka, tartása, 
mozdulatai arra vallottak, hogy szerepének 
és feladatának teljes tudatában volt. Szerepe 
aránylag kicsiny volt, elég azonban ahhoz, 
hogy megismerjük a valódi tehetség oroszlán- 
körmeit. Thália mostohagyermekei művészetet 
tanulhatnak tőle. Reméljük, hogy az igazgató
ság nem hagyja parlagon ezt a hamisittatlan 
drámai tehetséget. — A darab hősnőjének, 
Claire-nek szerepe Vécsey Ilona szerencsés 
kezében volt. Játéka hullámzott ugyan a 
szenvedély és merevség közt, de Bligny-vel 
való leszámolás, a férjétől való búcsuzás és a 
végjelenet bőven kárpótolt bennünket a kez
det merevségéért. - Athériaist Csiszér Sárika 
játszotta, de már valamivel kevesebb szeren
csével. A III. felvonás 13. jelenete, melyben 
kenyértörésre kerül a dolog közte és Claire 
között, s mely az 0 szerepének, delelője volna, 
hidegen hagyott bennünket. E jelenet a szen
vedélynek, a rég elfojtott vágyaknak, a győ
zelemnek kitörése. Itt teljesül, amint Sophie 
mondott róla az I. felvonásban: »lgen csinos, 
nagyon eszes - és bosszúálló. Ha csak az 
idő meg nem változtatta, azon a napon, amelyen 
valamelyikünknek a nyakába borul, bizo

nyosak lehetnek felőle, hogy vagy megakar 
harapni, vagy megfojtani. Az első két jelző 
igazságát elismerjük, de azt a vulkánikus 
erőt, melyet e jelenetben ki kellett volna fej
tenie, nélkülöztük. — Szabados Giziké kisebb 
szerepét elevenen és kedvesen alakította. — 
Derblay Philippet Könyves Jenő játszotta. 
Méltó partnere vult a márkinénak és lányá
nak. Nagyon szépen adta vissza azt a foly
tonos változást, mely Philippe lelkében vég
bemegy. Önérzetében nemes volt, szenvedé
lyének kitöréseiben mérséket tartott, bánatában 
igazi részvétet tudott kelteni. — Szilágyi 
Ivornak Bligny hercege nem a legsikerültebb 
alakítás. Hideg volt s merev. Most illettek rá 
a Potyoviev herceg szavai az » Arany virág«- 
ban : Idegen, viselje magát hidegen ! Meg 
aztán, szalon darabokban a külső megjele
nésre is aprólékos gonddal kell ügyelni, már 
pedig megenged nekem a herceg, svveáter-ben 
még sem szoktak lakodalomba menni a her
cegek.

Király Ernő szintén nagyon merev volt, 
egyik kezét szívesen odaadta volna valakinek, 
hogy tartsa egyideig, mert néha nem tudta, 
mit csináljon vele. — Erdős Károly Bachelin 
szerepében hadart, tehát jól játszott és dicsé
retet érdemel. — Rátkay Moulinet-je kifogás
talan volt.

Majd elfelejtettem negyedik boldogságomat : 
fütve volt a színház!

J lto k .
1904. nov. 21.

Nem vagyok annyira soviniszta, hogy vala
mely dolgot csak azért, mert nem magyar 
eredetű, egyszerűen ne méltányoljak, vagy 
épen kárhoztassak. Annál kevésbbé vagyok 
ilyesmire hajlandó, ha irodalmi termékről, 
tehát műalkotásról van szó. A művészet tör
vényei egyetemesek, nemzetiségi, vagy állami 
határvonalak nem léteznek előtte. Ebből a 
szempontból tehát nem helytelenítem a darab 
szinrehozatalát. De viszont ezt még az a 
reklám sem teszi megokolná, hogy a Nemzeti 
Színházban »oriási« sikerrel adták. Kár, hogy 
vidéki színigazgatóink e téren is oly igen 
a fővárosi színházak műsorához szabják ma
gukat. Úgy gondolom, hogy a Titok c. víg
játékot végignéző közönség nagyobb és ne
mesebb, csiszoltabb Ízlésű részének helyeslő 
véleményével találkozom, ha azt az óhajtáso
mat fejezem ki, hogy szívesebben vennők, ha 
a pillanatnyi, éphémere jelentőségű, tartalmi
lag silány, eszmeileg szegény importált, jól- 
rosszul vásárikig készült fordítások helyett, 
eredeti, lelkűnkből lelkezett vígjátékokat él
vezhetnénk, pl. Szigligetitől vagy Csikytől. 
Elvégre is a magyar színháznak még ma sem 
évült el, divatját nem múlhatta azon feladata 
és iránya, hogy a nemzeti szinirodalmat szol
gálja, istápolja. S ha ez igy van, — mert igy 
kell lenni, -— az egyfajta darabokkal mint a 
Titok egy lépést sem közelit a színészet fel
adata megvalósításához.

Mert kétségkívül a Titok bár francia darab, 
nagyon híján van a világszerte előnyösen 
ismert francia esprit-nek. Sovány a meséje, 
szükkörü, szegényes a cselek vénye, amelyet 
néhány erőltetett, csípős pikantéria, a helyze
tekből, intrikákból eredő mosolyt keltő fo
nákság galvanizál egy kevéssé. Száraz, aka
démikus jellegű okoskodásai, reílexiói a da
rabnak álomba ringatták volna a t. közönség
nek szolid életű részét, ha a derék szereplők 
mindent el nem követnek, hogy ügyes játékuk - 
kai pótolják a mű gyarlóságát. A főszereplők 
személyesitői : Erdőssy (Jouvenel,) Mihályfi J., 
mint neje, Csiszér S. (Santepayné) Könyves 
(Trevont) Szabados G. Marie, valamint a mel
lékszemélyek is oly buzgóságot, annyi törek
vést mutattak az est folyamán, hogy a teljes, 
a zajosabb siker aratása igazán nem rajtuk 
múlt. Ok azt nyújtották, amint Isten adta 
tehetségüknél s művészi erejüknél fogva adni 
képesek voltak. Már pedig ilyen esetben: et 
voluisse sat est. Nem hagyhatjuk szó nélkül 
a kis Kádár Mancika játékát, aki korát meg
haladó bátorsággal, ennivaló kedvességgel
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gögyögte el a kis Róbert szerepét. Az egész 
est folyamán ő kapta a legtöbb tapsot. I öb- 
bct, legalább dicsérni valót nem jegyezhetünk 
föl az előadásról.

Válás után.
1904. november hó 23*

A bohózat-írás atyamesterének : Bisson- 
nak, a Válás után Cimű kitűnő bohózata 
került színre. Magáról a darabról nincs sok 
mondani valónk, hisz ismeri azt a színház
látogató közönség innen-onnan két évtizede. 
Ami magát az előadást illeti, sajnos, nem sok 
jót jegyezhetünk fel róla. Vontatottan, unal
masan ment elejétől végig. Ha Rálkai Sándor 
Duval-ja és Mihály fi Julia Bonivardné-ja nem 
öntöttek volna egy kis életet a darabba, bi
zony elalhatott volna a publikum a különben 
remek bohózat mellett. A hiba ott gyökerezik, 
hogy az intézők nincsenek kellő figyelemmel 
akkor, amikor a szerepeket kiosztják. 'Tessék 

hogy egyebet ne mondjunk — Krdőssyt, 
az egyébként kitűnő drámai színészt, mint 
Bourganeuf-öt elképzelni! Micsoda egy remek 
jelenet például amikor Bourganeuf hazajön 
Olaszországból és nem meri bevallani a 
leányának és vejének, hogy megnősült. És ez 
a jelenet Erdőssy helytelen felfogása követ
keztében semmivé vált. Ép úgy színtelen volt 
Szilágyi Champeux-ja és Tóth Lajos Gorbulin-je. 
Szabados Gizi és Csiszér Sári, mint mindig, 
tegnap is igen kedvesek voltak.

A szinielőadást hangverseny követte a kö
vetkező műsorral: 1. Lili kerinoő, énekelte: 
Kúthy Janka. 2. Len cigány, Vörösmarty Mi- 
hálytól, szavalta: lótb Antal. Dal a nevelöin- 
tége'röl, előadta: Gerlahi II. 4. Tréfás kellős tánc, 
előadták : Újvári Rí. és Tersei Until. 5 Népdalok, 
énekelte : Báliul Béla. j

A közönség minden egyes számot zajosan 
megtapsolt. '

Udvari kaland. i
I9O4. nov. 24. I

Bechamel Flórián, a » konyha királya* azt 
mondja Denise-nek, mikor megkéri : »Én va
gyok a marhahús, légy te a szósz !«

Az operettben a zene a marhahús, librettó 
a szósz. Kő a zene; a librettó alá van ren
delve a zenének. A zenétől elvárjuk, hogy j 
legyen uj, eleven, dallamos, tele érzéssel. A 
librettóban nem keresünk drámai erőt, dikciót, 
küzdelmet. De azért senki sem haragszik, ha 
jo marhahús mellé jó szószt is kap — s a 
szellemes, ügyes libretto nagyban növeli az 
egésznek értékét.

Az «Udvari Kaland« zenéje nem fog ugyan 
korszakot alkotni az operett irodalmában, de 
egészében sikerült alkotás. Oly dallamot, mely 
egy csapásra meghódítaná a közönséget, me
lyet jártunkban-keltünkben utána dúdolná
nak. mely önkénytelenül és sok időig fel-fel 
újulna emlékezetünkben, nem találtunk benne; 
de szives örömest elismerjük, hogy semmi 
zenei saltomortale, semmi erőltetett hangtor
na nem bántotta a hallgatót. A nyitány jórészt 
elveszett a közönség zajában. Igen sikerült 
a bucsuzás jelenete az I. felvonásban, az őrt- 
álló katona tenor-szólója s a kar a II. felvo
násban, a király és a márkiné szerelmi ket
tőse ; túlságosan sebes volt a 111. felvonás 
bordala. Kár, hogy a zenekar úgy szét 
van szórva. Sokszor megérezni a tömörség- 
hiányát ; a közelben ülőknek kelleténél több 
jut az egyes hangszerekből.

Ennyit a húsról; térjünk át a szószra. A 
szerző egy szakácskönyv nyomán csinálta ; 
nem tart tehát teljes számot az önállóságra. 
Mi sem tudhatjuk tehát, hogy melyik iz, me
lyik fűszer az ő invenciója, melyik készült a 
recept szerint. De meg kell engednünk, hogy 
volt íze, nem is csípős, volt benne fűszer is, 
még pedig attikai. Nagy bonyodalom nem 
volt benne, a kacagtató jelenetek sem kerge- 
tődztek; csak néhányszor nevettünk, de akkor 
jóizún. A királyi gyűrű, a férj, ki tévedésből 
saját nejének udvarol, a bezárt szerelmes, ki, 
önkénytelen tanúja a vételytárs sikerének 
régi ismerőseink ugyan az operetté motívumai 
közül, de amint a kaleidoszkópban, más-más 
helyzetben szívesen elnézegetjük ugyanazon 
üvegdarabokat, úgy elnéztük a libbrettistának 
is, ha ismeretes motívumokat dolgoz fel, 
csak a helyset legyen uj és érdekes. Ez pedig 
meg volt a K’átkai müvében. n

Az «I dvari Kaland« a legjobb erők mér-

kőzése, mondhatnám dalnok verseny volt. A 
mérkőzésből győztesen került ki Aldor Juliska 
és (1erlaki Ilermin; előbbi Denise molnárnét, 
utóbbi a királyt adta. Aldor Juliska éneke 
kellemes, előadása érthető, játéka eleven volt. 
Igazi tűzről pattant molnárné volt. Mimikája, 
mozdulatai, apró kíszólásai Jean-ja ellen, 

j rászolgáltak az elismerésre. — Gerlaki Her- 
mint első megjelenésekor már tüntető tapssal 
fogadta a közönség. Nem csoda, mert bár 
nem az övé volt a főszerep, mégis sajátos 
életet tudott önteni szerepébe. Igazi szinészvér; 
minden porcikája csupa játék, csupa élet, ha 
fel lép. — E tekintetben merő ellentéte neki 
a márkinő személyesitője, Knthi Szoborszerei 
játéka, merev tartása a mai estén sem kel
tett semmi emóciót, hangja és éneke pedig 
Aldor Juliskával nem vetekedhetett. — Rálkai 
a márkit adta. Kínom humorral alakított, nem 
túlzott a szerepe komikumában. Énekre nem 
volt egészen diszponálva. Bőven rászolgált a 
tüntető és kitüntető elismerésre és koszorúra.

Újvári a főszakács szerepében elemében 
volt. Maga a maszkja már sikerült alkotás 
volt. — Jeant, az együgyű, félénk, és felszeg 
molnárlegényt Király Ernő játszotta. Játéka 
megfelelt a szerep intenciójának, énekéből 
azonban hiányzott az az érzelem és meleg
ség, mellyel Beppót adta az »Aranyvirág«-ban, 
amely alakítását egyhamar nem felejti a bajai 
közönség. — Kedves, temperamentumos apród 
volt l T. Kaposi Irén és Szabados Giziké.

*
Különös érdekességet kölcsönzött ezen elő

adásnak az a körülmény, hogy az operett 
világtalan zeneszerzője: Garai Mór maga diri
gált. A közönség több Ízben zajosan tüntetett 
mellette s tisztelői egy babérkoszorúval ked
veskedtek, épúgy neki, mint a libretto szerző
jének : Rátkai Sándornak.

m .
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Katalin bál.
A bajai kath. legényegylet f. hő 20-án tar

totta szokásos Katalin bálját, melyet megelő
zőleg műkedvelő előadás vezetett be.

Ez alkalommal Follinus »Náni« cimű nép
színművét adták. Merész vállalkozás. De 
kipróbált derék műkedvelőink a legnagyobb 
könnyedséggel oldották meg a nehéz felada
tott, úgy, hogy fényes, sikerdús előadásról 
számolhatunk be. A címszerepet La fors Ma
riska oldotta meg bámulatos ügyességgel, 
jelenetről-jelenetre. Molnárné szerepében Köb- 
ling Berta k. a. jeleskedett, Róza szerepét pedig 
Ditelián Ilonka szeretetre méltó naivitással 
bájosan alakította.

A férfi szereplők közül a derűs hangulatot 
elsősorban Krajzer Mihály személyesitője, 
Varga Lajos képviselte. Annyi tökéletességgel 
és eredetiséggel, hogy méltán vonta magára 
a közönség lelkes elismerését.

Szepi szerepét, Sugár Sándor alakította ki
fogástalanul. Sándor jogászt Halpauer Endre 
játszotta meg kitünően, Lupi bácsi szerepében 
pedig Komlosi Mihály előnyösen ismert mű
kedvelő valósággal mesteri alakítást nyújtott. 
Szilárdot, Hellempárt István játszotta meg, 
minden izében kifogástalanul. Bodi szerepét 
Kutassi oldotta meg sok eredetiséggel. A 
pincért Földessy adta ügyességgel.

A darab rendezésén VVürcz Pál elnök és 
Veress Ilona fáradoztak kiváló ügybuzga
lommal.

HÍREK.
Schmausz Endre búcsúzása. A város 

közgyűlése tudvalevőleg elhatározta, hogy 
Schmausz Endre volt főispánnak a búcsúiratot 
küldöttség nyújtja át. A küldöttség tagjai 
lesznek : I teller Richárd, dr. Klénáncz György, 
Scherer Sándor, Somogyi Emil, YVillmann Já
nos és dr. Valentin Emil. A küldöttség me
nesztésének határideje még nincs megállapítva.

A jogügyi bizottság. Folyó hó 22-én ér
dekes illése volt a jogügyi bizottságnak, mely
nek tárgysorozati ö pontjából csak kettőt 
intézhetett el délután 3-tól '/4 ö-ig a bizottság. 
E két tárgy közül az első a gyámpénztárnál 
levai pénzek elhelyezésére és kezelése tárgyá
ban hozandó szabályrendelet ; a másik a zár

órára vonatkozik. Az ülésen résztvettek dr. 
Hegedűs Aladár polgármester elnöklete alatt 
dr. Rajk Aladár, dr. Fehér' János, dr. Nyiraty 
János, dr. Valentin Emil, bizottsági tagok, dr. 
Klénántz György tiszti főügyész, Scheibner 
Gyula rendőrfőkapitány és Szabó Samu jegyző. 
Valamennyien tüzetesen és behatóan hozzá
szólónak minden egyes szakaszhoz és min
den kérdésben szavazás nélkül állapították 
meg véleményüket. Nagyon óhajtandó volna, 
ha minden kérdés előbb a bizottságokban ily 
alaposan megvitatva lenne; ezzel a közgyűlés 
elé hozandó tárgyak elintézése magában a 
közgyűlésben sokkal simábban, pontosabban 
és szebben menne keresztül. A gyámpénztár 
a tervezet szerint ezentúl magánosoknak öt
ezer korona erejéig ingatlanra kölcsönöket 
fog nyújtani és ez által remélhető, hogy az 
árvák pénzei valamivel többet hoznak, mint 
eddig.

Erzsébet-ünnepély a helybeli főgimná
ziumban. Főgimnáziumunk érdemes tanári 
kara és ifjúsága, mint minden esztendőben, 
az idén is — szép ünnepség keretében — 
adózott néhai való Erzsébet királynénk emlé
kezetének e hó 19-én. Az ünnepély sorrendje 
a következő volt: 1. Himnusz, előadta a gimn. 
énekkar. 2. Ünnepi bestéd, előadta Magyarász 
Ferencz főgimnáziumi tanár. 3. Gyászait Bor
deaux Gézától, előadta a gimnáziumi énekkar. 
4. Gödöt ói erdő) Pósa Lajostól, szavalta Konc 
László IV. oszt. tanuló. 5. S^ö^at. Előadta a 
gimnáziumi énekkar.

A „Bajai Kereskedelmi és Iparbank“
ujonan berendezett földszinti helyiségei telje
sen készen állnak és a forgalom lebonyolí
tása már f. hó 28-án, hétfőtől kezdve ott 
eszközölhető.

Vasúti előmunkálati engedély. A keres
kedelmi minister lapunk felelős szerkesztője 
Dr. Szirmai Vidor és érdektársainak a baja— 
zombor újvidéki vasút egy alkalmas pontjá
tól Bezdán Bodrogmonostorszeg, Kupuszina, 
A patin irányában Prigl-Szentivánig vezetendő 
rendes nyomtávú vasútvonalra kiadott elő
munkálati engedély érvényét a lejárattól szá
mítandó egy év tartamára meghosszabbította.

Erzsébet. A helybeli áll. tanítóképző-inté
zet tanári kara és ifjúsága f. évi november 
19-én rótta le a kegyelet adóját megdicsőült 
királynénk emlékezetének. Az ünnepély mű
sora a következő volt: 1. Gyászdal. Irta Flem
ming I. Előadta az ifjúsági énekkar. 2. Em
lékbeszéd. Elmondta Huzják Lukács tanár 
úr. 3. Nagyasszonyunk halva. Torkos L.-tól. 
Szavalta Bárdos Lajos IL b.) o. t. 4. Gyász
kar. Irta Seyler K. Előadta az énekkar. 5. 
Erzsébet királyné élete. Irta és felolvasta Kö- 
vessi Jenő IV* b.) o. t. 6. Könyörgés. Móra 
l.-tól. Szavalta Tűrr 1. gyakorló-iskolai tanuló.
7. Gyászinduló. Chopin N.-tól. Előadta az 
ifjúsági zenekar.

Dankóék búcsúja. Mint értesülünk Dankö 
Gábor fiai kitűnő zenekara — nem kis bá
natára a bajai bálozó közönségnek — a téli 
hónapokra búcsút vett városunktól. Csütör
tökön este hangversenyeztek utoljára a Cas- 
sinóban s ma, szombaton este, már a buda
pesti Commerce kávéház előkelő közönségét 
fogják gyönyörködtetni művészi játékukkal.

A dunapataj—bajai vasút. A dunapa- 
taj—bajai vasút ügye immár közeledik a 
megvalósulás stádiumához. Pénteken Baján 
járt Teleki József gróf engedményes megbí
zottja, hogy a végleges tervek kiegészítése cél
jából beszerezze az érdekelt vidék térképét 
és azt a kereskedelemügyi miniszterhez fel- 
terjeszsze. A 76 kilóméternyi hosszúságú va
sút iránya ez: Dunapataj, Puszta-Zászló, Ka
locsa, Homokmégy, Puszta-Hilje, Hajós, Hild- 
kál, Puszta-Borota, Felső-Szent-Iván, Csávoly, 
Mátéháza érintésével bajai szőlők (Thury- 
szállás), ott csatlakozik az államvasutak 
vonalához és ezen a vágányon fut be Baja 
állomásra.

Mulatság. A bajai kath. nőegylet január 
hó 8-án táncmulatságot rendez, amely alka
lommal magyar táncokat fognak bemutatni. 
A táncokat Újvári Miklós, a színtársulat ki
váló táncművésze tanítja be.
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A „Bajai Állatvédő Egyesület" választ
mánya f. hó 13-án Hesser Gyula elnöklete 
alatt gyűlést tartott, melyen az állatvédelem 
érdekében sok hasznos intézkedés foganato
sítása határoztatott el. Ezen az értekezleten 
jelentette be Nádas Sándor a helybeli gyü- 
mölcsészeti egylet derék elnöke, hogy a ve
zetése alatt levő egyesület 100 drb madár- 
fészkelő-házikót csináltat és bocsát az Állat
védő Egyesület rendelkezésére, hasznos ma
daraink védelme és szaporodása céljából le
endő kiosztás végett. A felolvasott titkári és 
pénztárnoki jelentésekből örömmel állapít
ható meg, hogy városunknak ezen egyik 
legújabb közgazdasági, nemescélú intézménye 
immár a közönség pártoló érdeklődését teljesen 
kiérdemelte.

A polgári iskola árlejtése. A városi pol
gári iskola építése ügyében a versenyárlejtés 
e hó 17-én tartatott meg, amely a következő 
eredménynyel járt : Schnetzer Ernő üveges
munka 20 százalék engedmény. Bajai lég- 
szeszgyár légszeszberendezés 15 százalék eng. 
Bádogosmunkák: Scherk Lipót 10 százalék 
eng., Müller Antal 12 százalék eng., Spitzer 
Simonné és Tsa cserépfedő munka 15 száza
lék eng. Burkoló munka 15 százalék felül- 
íizetés. Szobrászmunka 3 százalék eng. Kom 
Jakab kőfaragómunka (téesői kőből 45 száza
lék, trahitból 55 százalék és süttői mészkő 
alkalmazásánál (35 százalék áremelés). Schlei
cher Antal cserépfedőmunka 10 százálék eng. 
Schlesinger Gyula vasgerendák és kötőva
sakból tesz ajánlatot, Meidinger-kályháknál 
10 százalék eng. Spitznagel Ferenc földmun
kára 6 százalék eng., kőfaragó munkára 45 
százalék áremelés, vasmunka 4 százalék ár
emelés, ácsmunka 20 százalék áremelés, cse
répfedőmunka 5 százalék eng., bádogosmunka 
7 százalék eng., szobrászmunka költségvetési 
ár, asztalos, lakatos, mázoló 20 százalék ár
emelés, üvegesmunka 15 százalék áremelés, 
padolómunka 25 százalék áremelés, burkoló
munka 40 százalék emelés, kályhás-, légszesz-, 
szobafestőmunka költségvetési ár, kárpitos és 
kűtkészitési munka 10 százalék emelés, Radó 
Sándor és Leó összmunkákra 2.2 áremelés, 
ha az ácsmunka az összmunkákból kivétetik, 
úgy az áremelés csupán 1 százalék. Itt je
gyezzük meg, hogy ugyanezen cég a múltkori 
ajánlata alkalmával 3 százalékot engedett.

Tűz volt szombaton a Goldschmidt-féle gőz
malomtelep mögött. Szalma és disznóól égett 
le. A kár jelentéktelen.

Munkakönyvhamisitás. Kis (ásómé János 
facér pincért elfogta a bajaszentistváni csend
őrség és átadta a bajai bíróságnak. A derék 
ifjú ellen az a panasz, hogy iparszerüleg 
űzte a munkakönyvhamisitást.

Lopás. Weinacht János kárára a Sugovica 
parton Máté Takács János két kocsira való 
rozsét ellopott és nyomban el is adta. A fel
jelentés ellene megtétetett.

Halálos végű baleset áldozata lett e hó 
23-án ÍVeidinger Dezső borotai pusztájának 
egyik gazdatisztje: Zupka Pál. Zupka a gőz
daráló helyiségben foglalatoskodott, miközben 
a daráló-kő elpattant s annak egy darabja a 
szerencsétlen embert agyonzúzta.

Tragédia. Egy szerencsétlen leány rémes 
tragédiájáról kapunk hirt a szomszédos Bács- 
Bokodról. Ramthur Angela a legrettenetesebb 
módon rohant önként a halálba. A szerencsét
len leány végzett óvónő f. hó 20-án a vonat 
elé vetette magát és ott lelte rémes halálát. 
Amidőn a vonat Almás felől jött, leült a sí
nekre. A mozdonyvezető későn vette észre, 
de azért megadta a vészsipjelzést, a leány 
azonban nem mozdult helyéről. A lokomo
tív, ez a száguldó vasszörnyeteg, ment, rohant 
minden fékezés ellenére áldozatára. Végre 
odaért, ahol Ramthur Angela gubbasztott. 
Egyszerre agyvelőtrázó sikoltás reszkettette 
meg a levegőt : a mozdony egyik kereke le
szelte a leány lábát. Ez most villámgyorsa
sággal fordult úgy, hogy feje a hátsó kerék 
alá került és ez levágta a boldogtalan leány 
fejét a törzsétől.

A boldogtalan leány egy gallérskatulya fe
nekére vetett néhány sort, de ez a néhány 
sorból álló kósza levél maga egy megrázó 
tragédia. Elmondja benne Ramthur Angela, 
hogy a kisdedóvóképzőt jó sikerrel végezte, 
aztán, amikor már kezében volt az oklevele,

állás után nézett, de hiába tanult, hiába ve
sződött, hiába szerzett kitűnő oklevelet, állást 
nem kapott. Az élete vigasztalan, sivár lett. 
A fiatal leány Bokodon tartott fenn magán 
óvodát, de itt alig tudta megkeresni a száraz 
kenyérre valót

A boldogtalan leány belefáradt a kenyérért 
való küzdelembe, meghasonlott az élettel, 
telve volt a szive keserűséggel s a vonat elé 
vetette magát. íme egy szegény intelligens 
leány életének szomorú befejezése.

Halálát boldogtalan özvegy édes anyja si
ratja.

Másnap temették Ramthur Angélát a falu 
általános részvétele mellett.

Ármentesités. A »Margittaszigeti. Ármen- 
tesitő és Belvizlecsapolo Társulata miniszteri 
biztosa mellett működő véleményező bizott
ság a szeremlei töltésvonal baja—báttai révi 
szakaszának kiépítésére vonatkozólag hirde
tett versenytárgyalás folytán e hó 17-ig be
érkezett ajánlatok fölbontása s azok fölött 
való véleménynyilvánítás tárgyában e hó 18-án 
délelőtt 9 órakor a társulat helyiségében ülést 
tartott.

Szerencsétlenség a hajón. A D. G. T.
»Alluta« nevű csavargőzösén szerencsétlen
ség történt. Bos^ovnicsek János, az »Alluta« 
hajó II. kormányosa saját vigyázatlansága 
folytán a horgony gőztekerőjénél a balkeze 
újját összeroncsolta. Amint egyik munkás 
előadja, a kormányos egyszerre megtántoro- 
dott és a tekerőbe kapaszkodva, a fogaske
rekek az újjait elkapták és összeroncsolták. 
Ha a vitorlás a tekerőgépet rögtön meg nem 
állítja, a kormányosnak egész balkarját is 
szétzúzhatta volna a gép. Miután a sérültnek 
az első segélyt nyújtották, beszállittatta a 
hajó kapitánya a sebesült kormányost a bajai 
közkórházba ápolás végett.

Ferbli a török kávéházban. A borpiacon 
van egy úgynevezett török kávéház. Ennek 
a gazdája ellen feljelentés érkezett, hogy nála 
4 legény ferblizett. Úgy a gazda, mint a négy 
legény ellen megindult az eljárás.

Elitéit verekedők. Jászétiovícs Mihály és 
öcscse Sándor nagyon haragudtak Borkity An
talra, mert egy leány,' akinek az idősebb 
Jaszenovics szeretett volna udvarolni, Bor- 
kityot tüntette ki és inkább annak az udvar
lását fogadta. Ezért a két Jaszenovics a múlt 
héten megtámadta Borkityot és alaposan meg- 
szurkálta. E miatt állottak Jaszenovicsék a bí
róság előtt és ezért el is Ítélte a bíróság őket 
egyenként 80—80 korona fő- és 20—20 kor. 
mellékbüntetésre.

Modern hirdetési iroda. HeroUl hirdetési 
és reklám ügyvivőseg címmel Székely Sámuel, 
a jeles magyar hírlapíró Budapesten uj hir
detési irodát alapított, melynek célja minden 
hirdetési és reklám szakba vágó ügyben 
megbízható, szakképzett tanácsadója lenni a 
hazai kereskedelemnek és iparnak. Székely 
Sámuel csak nemrég tért vissza Amerikából, 
a hol másfél évig tanulmányozta a forga
lomemelés legfontosabb eszközét: a hirdetést. 
Azonkívül hozott magával rendkívül érdekes 
reklámgyüjteményt, melyet rendelkezésére bo- 
csájt mindazoknak, a kik nem puszta kísér
letezésnek, avagy fényűzésnek, hanem gyü
mölcsöző befektetésnek tekintik a hirdetést. 
A modern szellemben működő Iferold-iroda 
nem szorítkozik hirdetések egyszerű közvetí
tésére, hanem az irodalom, művészet, gazda
sági ismeretek, világtapasztalat belevonásával 
a hirdetések és prospektusok megfogalmazá
sában és illusztrálásában, nagyobb reklámter
vek kidolgozásában szellemi munkatársa kí
ván lenni a korral haladó nemzeti munkának 
és kereskedelemnek. A Gyáriparosok Országos 
Szövetsége és a kereskedelmi testületek kö
rében máris nagy érdeklődés mutatkozik az 
uj vállalat iránt, melynek pontos cime: Ilerold 
hirdetési és reklám iigyvivöség, VII. kendet, Kere- 
pesi-nt )o. ŝ .

Zongorák, cimbalmok és hegedűk, —
csak első rangú gyártmányok ! — Kaphatók 
Wagner Antalnál Baján.

Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy 
a Ferencz József keserüviz valamennyi 
hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és cm- 
litésre méltó kellemes izénél fogva, már kis 
adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk ha
tározottan » Ferencz József« keserüvizet.

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

Hungária Csokoládé
és finom

Cukorkák
kaphatók :

B a j á n  minden nevesebb füszerkeres
kedésben.

tiszta, jó és ajánlatraméltó

20 t (3
o n i gyártmányok 1

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo
mására hozni, hogy mint eddig, úgy most is, 
tüzelő szén üzletemben a legjobb minőségű 
tüzelő anyagokat tartom állandóan eladásra 
úgy mint:

E l s ő p e n d ű
lé g s z e s z g y á r i dió k o k sz .

(Olcsóbb féle vagyis nagyobb darabos kokszot
nem tartok.)

P o ro s z  sz é n , p ré se lt ,
e g y  k g . - o s  k o c k á k b a n .

L e g j o b b  m i n ő s é g ű
s a lg ó ta r já n i d a ra b o s  sz é n .
Ezen fajnál a t. közönségnek is érdekében 

szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ez az 
összes hazai szenek közt a legcsekélyebb 
füstképződésű, leglángosabb és magas hő
fokánál fogva házi fűtésre legajánlatosabb. 
Szokás azonban olcsóbb faj szeneket is e né
ven forgalomba hozni, miért is kérem a t. 
vevő-közönséget, szíveskedjék nálam össze
hasonlítás végett, bármily csekély megrende
lést tenni.

'Fartők ezenkívül olcsóbb darabos kősze
net is, valamint keményfaszenet és vágott 
keményfát eladásra. — A nálam vett tüzelő 
anyagokat »házhoz« szállítom. — Megrendel
hető lakásomon (Kisvásártér, Képezdének át- 
ellenében) és a Tóth Knlmán-téri dohánytözs- 
démben.

A t. közönség pártfogását kérve, mit igye
kezni fogok kiérdemelni,

maradtam teljes tisztelettel

H a g y  P é t é t * ,
f> l szén kereskedő.

« ver
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F é n y k é p e z ő -g é p e k
és felszerelések nagy választékban gyár

áron kaphatók

Ifj. Wagner Antalnál
■ 9a j  a

A „Kávé k irá ly ih oz  !
Aki nagyon jó zumatú s illatú kávét kedvel, 

a/ csakis ..Király kávét* vegyen, mely a leg
kiválóbb fajok vegyítéséből áll s egy még 
eddig nem létezett módszer szerint van pör
kölve.

Hosszas kísérletezés után sikerült ezt elér
nünk s igy minden kávéismerő, ki egyszer 
megizleli, soha más kávét nem fog használni 

Ismeretes, bogy a kávé a legérzékenyebb 
cikk, melyből a tinóm zamat s illat azonnal 
elillan, valamint minden izt s szagot telvesz, 
miért is ezen kiváló kávét lemezdobozokba 
csomagoljuk s szállítjuk bármely postaállo
másra bérmentve, utánvétellel a következő 
árban :

Ml
N
0

5
L

>

>

*
a*
<
CD»

1 k g r o s  d o b o z  4  k o r .  8 0  fi l l .

<

2 „ 9
4  „ ., 17 2 0  ,,
Kzen különlegesen pörkölt kávén kiviil

ajánljuk a következő nyersfajokat, szinte bér
mentve, utánvétellel bármely postaállomásra. 
1 postacsomag f) l«gr. légiin Cuba kor 13 50
t „ 5 .. .. Ceylon ., 12.
1 „ í> .. „ Jamaica „ 11.20

T
■5SL
y
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B i r ó  é s  T á c s a
a  » K á vé királi /u-l ioz

Budapest, VL, Teréz-körüt 2/a— b.
20—11)

A „Kávé k irá ly ih oz !

% % % % m m

Feltűnő újdonság!
D E L IC E

- Minden hirdetés felesleges.
A dohányzó egyszer veszi ős többé

mást nem szíhat.

Legjobb valódi francia szivarka-
papír és szivarkahüvelg kapha

tó az ország mindeno
különlegességi árudájában.

B A J A I FIÓ K IN T E Z E T E
«  D R E S C H E R  GYULA-fé l e  h á z b a n .

Jutányos módozatok és olcsó kamattételek mellett nyújt :

Törlesztéses és kamatozó jelzálogkölcsönöket

Előleget értékpapírokra és árúkra
.'génVesz és elad értékpapírokat és ide

Bevált szelvényeket
Elfogad takarékbetéteket és betéteket folyószámlára f̂ ”')

Valamint eszközöl minden egyéb a bankszakmába
vágó műveleteket.

Az intézet működését folyó éy augusztus hó lö-éyel kezdte meg.
# 9 '

v

Magyar Regényírók
Szerkeszti MIKSZÁTH KÁLMÁN.

A  k o ro n á s  h a v i r é s z le t f iz e t é s r e  k a p h a tó k
ifj. W a g n e r  A n ta ln á l

U

■ i
B Á JÁ N .

te elfe cte «S i <$> e?o áfo ctectea
J/4/4/ 4/4/4/4/4e 4

özv. Spitzer Simonné és Tsa
t é g lá i  cserép ^  é s  c e m e n tá r ú ^ g y á r a

<oe m en  tá rd  o sz tá ly u n k  g y á r t  é s  szállít:

E g y sz e rű  és d iszes  cem entlapokat
Sajtolt m ükölapokat 

r ç û t m e d e n e è k e t  
V ályú kat és jászo lokat (ló, geríég ég gzarvagnjaflja izzóié)

C sato rn a  kag yló kat  
M indennem ű fedőlapokat kút, kém én y,

oszlop, tűzfal stb. fedésébe
H atárköveket és m inden egyéb e sz a k m á b a

vágó tá rg yakat.

Elvállalunk BETON, TERAZZO és
t f f y f V y

Nyomatott Nánav Lajosnál Baján.

KËRAMIT burkolásokat




