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Az újabb diadala.
Az uj képviselöliáz legutóbb termelte 

meg a változott parlamenti helyzet első, 
igaz nagy sikerét: Justh Gyulát elnö
kévé választotta s ezáltal megjelölte 
működésének követendő irányát Ez az 
irány homlokegyenesen ellenkező a tör
vényhozó testület eddigi működésével 
A magyar képviselőház munkaprog- 
rammja eddigelé vesszőfutás volt a di
nasztia nagyhatalmi álmai és a kibérlett 
lelkiismeret furdalásai között; ezentúl, 
ha Isten is úgy akarja s lesz a veze
tésre került férfiak szivében elég biza
lom, bátorság és erő: a nemzeti eszme 
diadalmas térfoglalása fog megnyilvá
nulni a képviselőház minden ténykedé
sében.

Ez a mai eredmény meggyőzte a két
kedőket arról, hogy az ellenzéki szö
vetség túlsúlya nem megrögzött idea 
csupán. A szabadelvüpárt konok türe
lemmel várta a szavazást és meg volt 
győződve, hogy az utolsó percben va
lami csoda fog történni. Pedig a leg
egyszerűbb és legkedvezőtlenebb szá
mítás is előre jelezte az ellenzék győ
zelmét. Mert ha a horvátok a szabad- 
elvűpárttal szavaznak s oda szavaz 
minden nemzetiségi képviselő is, a szö
vetkezett ellenzéknek és a disszidensek-

nek, még akkor is harminchat szótöbb
ségük van. No s ez a szám épen meg
kétszereződött az első parlamenti mér
kőzés alkalmával. Justh ( îyulât, a 
függetlenségi párt egyik ilustris vezér
tagját hatvankét szótöbbséggel válasz
tották meg s most már lehetetlen tagadni, 
hogy a koalíció diadala a legmesszebb 
menő várakozásokat is fölülmúlja.

Ezzel kapcsolatban utalnunk kell itt 
az osztályok minapi választására, mely 
kilenc esetben végződött az ellenzék 
győzelmével s még olyan osztályban is 
a koalició jutott túlsúlyra, melynek tagjai 
között a Tisza István hi vei voltak túl
súlyban

Lehetetlen a jelenségek mellett kö
zömbösen elhaladni épen akkor, mikor 
könnyelmű kisérlet készül a Darányi
féle átmeneti kormánynyal. Ezt a halva 
született tervet Andrássy Gyula gróf 
eszelte ki kibúvó gyanánt, mint a ho
gyan ö maga előadta és védelmezi is 
az álláspontját jobb ügyhöz méltó he 
vülettel. Pedig, aki nem elégedik meg 
a megoldás látszatával, annak lehetetlen 
tartalmat, komolyságot és eredményt 
várnia az átmeneti kísérletezéstől, mely 
semmit sem igér és semmit sem akar, 
csak időt kíván nyerni a sarokba szo
rult érdekek megerősödésére.

A könnyebb és simább megoldást

keresőknek meg kell államok a keddi 
szavazás után és lehetetlen hallgatással 
mellőzniük egy gondolatot, hogy bizto
sítva van-e hát ennek az átmeneti kor
mánynak a működése V Az égetően sür
gős államügyek keresztülvitelére szer
vezkedik, — úgy mondják. De akik ezt 
hangsúlyozzák, azok elfelejtik, hogy 
égetőn sürgős kérdésünk ma csak egy 
van : a törvénytelen állapot megszünte
tése. Ezután mindjárt a vámközösség 
következik és föltéve, hogy a katonai 
kérdések egy időre lekerülnek is a napi
rendről, a kereskedelmi szerződések, a 
tisztviselői fizetésrendezés, és a többi, 
ezekhez hasonló kérdések nem támaszt
hatnak-e ellentétet az átmeneti kormány 
és a parlamenti többséget képező füg
getlenségi párt között? Ha az ellentét 
elképzelhető, ez már magában véve 
annyi, mintha meg is volna. Az érdekek 
és elvek ütközését előre látni nem ör
dögi mesterség. Szóval : az átmeneti 
kormány működése semmi mást nem 
biztosíthatna a jelen helyzetben, mint a 
költségvetés és ujoncmegajánlás keresz
tülvitelét, a folyó évre terjedő hatály- 
lyal.

így állván a dolgok kapcsolata, kérd
jük : mi szükség határozottan irányt nem 
jelölő kormányra akkor, mikor a koali- 
ciós kormány egy nap alatt biztosan
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Ti ta Biró János.

Paál István egy kisebb vidéki takarékpénz
tárnál volt hivatalnok, mielőtt elhatározta, 
hogy kimegy Indiába szerencsét próbálni. 
Magába zárkózott, szorgalmas fiatalember volt, 
aki 2 2  éves koráig munkába találta meg az 
örömét, a szórakozását, életének az ambíció
ját. Mikor látta, hogy a szűkkeblű és kicsinyes 
környezetben nem érvényesülhet nagy csend
ben, — nem kérve tanácsot senkitől —- el
határozta. hogy messze idegenben szerzi meg 
a boldogulás eszközeit. Vett egy angol nyelv
tant, azután éjjel-nappal tanult. Erre fordította 
minden szabad percét és mikor egy szorgal
mas munkában töltött esztendő véget ért, 
minden nagyzolás nélkül elmondhatta, hogy 
tud angolul.

Akkor azután beállított a takarékpénztári 
igazgató szobájába és elbocsátását kérte. Egy
szerű szavakban mondotta el, hogy Indiába 
készül, a hol a magyar ipar termékeinek 
határtalan piaca van, ahol megbecsülik a 
munkát és érdeme szerint jutalmazzák. Az 
igazgató, aki előbb tiltakozni készült a hir
telen elhatározás ellen, csak annyit mondott 
Paálnuk gúnyos mosolylyal :

— Tólem mehet fiatal barátom. De ha majd 
szerez idegenben egy milliót, adjon belőle 
kölcsön nekünk is százezer forintot. Nagy 
szükségünk van rá.

Azután hátat fordított. Azt se mondta, hogy 
az Isten áldja meg. Paál pedig összeszedte a 
holmiját és néhány száz forinttal a zsebében 
Budapestre utazott. Nyolc-tiz napig gyárosok
kal és kereskedőkkel tárgyalt, és mikor el
végezte a dolgát egy napot arra szánt, hogy 
megnézze Budapestet. Estefelé az Andrássy- 
uton sétált és táguló tüdővel szívta magába 
a tavaszi levegőt. Mert tavasz volt éppen. 
Ragyogóan kéklő volt az ég, mint egy ifjú 
leány szemének azúrja; langyos fuvaimak 
kergetőztek a levegőben és a liget felől az 
életre ébredt, megifjult természet lehellete s 
az első ibolyák illata áradt befelé a nagy
városba, hogy dobogásba hozza a lankadt 
sziveket.

A tavasz varázsának nem állhat ellent senki. 
Íme Paál is, aki mindig csak dolgozott és 
rideg számokkal kalkulált a rovatos papíron, 
soha nem ismert melegséget érzett a szivé
ben. Összesimuló párokat fedezett fel a soka
ságban és mikor elhaladt mellettük, valami 
benső sugalom késztette, hogy így szóljon 
nekik :

Szeressétek egymást! Oh szeressétek 
egymást !

Félt, hogy ki fogják nevetni és hallgatott. 
Egyszerre valami névtelen, epesztő bánat 
markolta meg a szivét: a társtalan élet szo
morúsága volt ez. A szemére könyfátyol borult 
és a leikéből kitörő sóhaj azt látszott mon
dani :

— Lám én hozzám senki nem simul. Az 
én fülembe nem súg senki gyöngéd szavakat, 
nekem nem mondja senki, hogy »szeretlek.«

S amint fájdalmas szívvel, céltalanul bo
lyongott a szerelmes emberáradatban, a soka
ságból kivillant egy fehérruhás lánynak az 
alakja. Karcsú, gyöngéd termete gyorsan sur
rant tova az utca sima burkolatán es finom 
vonalú, bájos fején ott derengett a tavasz 
minden ragyogása. Egyedül volt 0 is, épugy 
mint Paál. A fiatal embert villámgyorsan fel
ébredt vonzalom ragadta feléje. A szemük 
összevillant s a leány elpirult. De nem riadt 
meg. Akkor sem, mikor Paál odalépett mel
léje és elfogult hangon szólni kezdett hozzá.

Kisasszony mondta a fiú esede
zem, ne tartson tolakodónak. Látom, hogy 
egyedül van e sokaságban, mint magam. Az
után nem élek vissza kegyes jóindulatával. 
Ismeretlen vagyok ebben a nagy városban 
és holnap már el is utazom. Elmegyek mesz- 
szire, idegen világba, ahol sárgaláz, gyilkos 
vadak es ezer veszély várnak az utazóra. Ki 
tudja, hogy visszakerülök-e valamikor. Paál
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megcsinálná azt, amit az átmeneti kor
mány csak kilátásba helyezne?

S minthogy a függetlenségi párt vilá
gos állásfoglalásától függ, hogy az át
meneti kormány gondolatában talál-e 
elég értékes rekompenzáeiót arra, hogy 
kitűzött programmjának teljes érvénye
sülését egy időre elodázni engedje, meg
lehetős biztossággal föl lehet állítani a 
perspektívát a legközelebbi napok ese
ményeire nézve. A függetlenségi párt 
útját fogja állani minden habozó kísér
letezésnek. Kossuth Ferencz éber szem
mel őrködik a párt egysége fölött s bár 
maga is hajlandó volna engedményeket 
hozni Andrássy -Gyulának, ragaszkodik 
a párt egységéhez és csak abban az 
esetben volna hajlandó belemenni az 
idövesztés fortélyába, ha pártjának egye
teme kivánná azt.

Falán nem csalódunk, ha azt hisszük, 
hogy ez a helyzet nem következhetik 
be, legalább ma nem. Itt radikális meg
oldásra van szükség. Ez a helyzet jelen 
állapotának rajza s természetes követ
keztetéseit levonni nem nehéz.

Szakértő, szemle a hajai színház 
elhelyezése tárgyában.J if J j

1505. évi február hó 21 ik napján a 1 
városi színháznak a gróf Zichy Bódog- 
térre tervezett épitése tárgyában tartott 
szakértői szemle tárgyában jelen voltak 
dis Hegedűs Aladár polgármester, Er
délyi ( iyula főjegyző, Sztankovits György 
bács bőd r og m e gy e i áll a m é pi l ész éti h i v a

István a nevem; ugy-e megbocsát? l ’gy-e 
nem kerget el, mint afféle tolakodót.

A leány válaszolt :
Nem tartom tolakodónak, Írisz olyan• •

szomorúnak látszik. On ismeretlen itt és hol
nap már el is utazik? Hová megy, mit fog 
csinálni a messze idegenben 5 Kivánc-i vagyok, 
szólt kedves mosolylyal, de azért ne Ítéljen el.

Mentek lassan tovább. Előbb távol egymás
tól, azután a beszélgetés hevében közelebb 
simulva. A Hú beszélt neki a terveiről, útjá
nak veszedelméről, az óhajtásairól s a leány 
érdeklődéssel hallgatta. Tetszett neki a kü
lönös kaland es mig rokonszenves hangon 
kérdezgette, hogy mit csinált eddig, miért élt 
úgy elzárkózva a világtól, bensőleg moso
lyogva tekintett a naiv fiúra. így fognak mo
solyogni a barátnői is, ha a legközelebbi zsuron 
elmondja nekik a különös történetet. A Hú

0 0

azonban mit sem tudott erről. O a szive min
den melegét öntötte a szavaiba. A leány úgy 
tűnt fel neki, mint valami régi kedves barátnő, 
aki csak neki él. aki óhajait az ö vágyai 
szerint formálja. A szavába öntötte a szivét 
és képzeletben már látta magát, amint dús 
kincsekkel megrakodva tér vissza és odatér
del az imádott leány lábai elé. lés azt mondja 
neki :

íme itt vagyok! Keresztülgázoltam min
den veszedelmen, mert te voltál az őrangya
lom; küzdöttem éjjel-nappal, de nem fáradtam 
ki, hisz éretted küzdöttem.

Szinte visszásnak érezte, hogy még egy 
nagy-nagy ut van előtte, hogy vissza kell 
fojtani az ajkára toluló szerelmes szavakat . . . 
Mikor az alkony leszállón és a leány otthonav  •/
felé indultak, megállották a kapunál néhány 
percre. S akkor Paál azt mondotta a leánynak: 

Köszönöm kisasszony, hogy ilyen bol
dogságot szerzett nekem. En most nagy útra

talfőnök, főmérnök, Franki István Sza
badka városi, Szabó László Zombor 
városi főmérnökök, Willmann János mér
nök, törvényhatósági bizottsági tag és 
Rauschenberg Ferencz Baja városi tiszti 
mérnök, Szabó Sámuel jegyző.

A bizottság úgy a gróf Zichy Bódog 
teret, valamint a Szent István teret (Fő
tér) a helyszínén megszemlélte és a szín
ház elhelyezésére nézve a szerzett ta
pasztalatok alapján szakértői vélemé
nyüket egyhangúlag a következőkben 
terjesztik elő :

1. A szinház elhelyezésére vonatko- 
zólag a szinház a gróf Zichy Bódog 
téren csak a méretek káros reductiója 
mellett van tervezve, dacára még igy 
is a környező járda és utca területekből 
foglal, úgy hogy 1 íjának legforgalma
sabb Eötvös utca és Zárda-utcára 124/10 
méter maradna a két oldali járdával 
együtt, holott ezen utcákon a forgalom 
lebonyolítása most is többször akadá-J
lyokba ütközik, sőt a jövőben útját vág
ná a netalán létesítendő közúti vasút 
vagy egyéb közmüvek elhelyezésének 
mint pld. villamos világítás létesítésé
nek stb.

2. Tűzrendészed szempontból is a 
színháznak egy külön álló épületnek 
kell lenni.

5. Az ilyen módon való elhelyezéssel 
az annak idején nagy költségekkel fel
állított Tóth Kálmán szobrot, parkot rá
csozatával áthelyezni kellene és ezeknek 
áthelyezése sikerültnek nem mondható.

4. Közegészségügyi szempontból sem 
találtatott helyesnek a színháznak a grót

indulok és távol leszek három-négy eszten
deig, vagy talán nem is térek vissza soha 
többé. Esedezem, engedje meg, hogy az ön 
emléke lelkesítsen a messze idegenben. Mondja 
meg kisasszony a nevét, hogy a szivembe 
zárhassam, hogy egy-egy tiszteletteljes levelet 
küldhessek tiszta otthonába, hogy ha majd 
eredményes munka után haza térek, eljöhes
sek önhöz és azt mondhassam . . . azt mond
hassam hogy amivé lettem, önnek köszönöm.

Megindultál) hallgatott el. A leány pedig 
megijedve a komoly fordulattól, hirtelen el
határozással szólt :

Barna Évi a nevem. Itt lakom a má
sodik emeleten. Isten * * Minél, szerencsés utat 
l’aál úr!

Isten önnel, szólt zokogásszerű hangon a 
fiú is. Kezet fogtak, azután a leány felsza
ladt a lépcsőn. Paál könnyes szemmel irta be 
tárcájába az utca nevét s a házszámot, az
után lehajtott fejjel indult haza felé. Az el
válás fájdalma s a szerelem magasztos lel- 
kesültsége egyszerre rohanták meg . . .

Másnap elutazott. Ragyogó szemmel, nagy
elhatározással nézett a mindinkább távolodó
város felé és a vonat dübörgő kattogásából
is csak egy név melódiája jutott a fülébe:

0

Barmi Évi . . . Barna Évi . . .
Szegénv fin; ha tudta volna, hogy a leány 

elámítottá, mikor igazi neve helyett egy is
merős leánynak a nevét mondotta meg - 
talán kiugrott volna a vonatból.

A második emeleten csakugyan lakott egy 
Barna Évi. Egy igénytelen, egyszerű leány, 
aki tanítóképző intézetbe járt, mert a szülei 
vagyontalanok voltak s ő diplomát akart 
szerezni, hogy az élettel szembeszállhasson.
1 isztara véletlen volt, hogy épp az ő neve 

jutott eszébe annak a másik leánynak, akivel 
talán egyszer-ketszer találkozott az életben.

Zichy Bódog-térre való épitése, mivel 
az sűrűn beépített háztömbök között 
állana.

5. Továbbá a létesítendő szinház ké
sőbbi kibővítése e helyen kizártnak és 
lehetetlennek mondható a környező utcák 
elégtelen szélessége miatt,

Az itt előadottak alapján a szinház 
felépítését helyesnek nem találták.

E'eltétetett tehát azon kérdés, hogy a 
szinház a Szent István-térre (főtér) al
kalmas volna-e? Egyhangúlag elfogad
tatott, amennyiben ezen tér eléggé nagy 
arra nézve is, hogy később esetleg a 
színházat kibővithessék, azon kivül emelné 
a várost

Nem akadályozná sem a közforgalmat 
és nem volna tűzveszélyes sem, vala
mint az építési költségek, mivel az egy 
szabad térre épithetö volna, a legmini
málisabbra reducalható volna.

A város által combinatióba vett többi 
telkekre nézve megjegyzi a bizottság, 
hogy azok a főtérrel szemben különösen 
költség szempontjából oly hátrányokban 
szenvednek, hogy azok a bizottság ré
széről javaslatba nem is hozatnak, 
amennyiben azonban a főtéri elhelyezés 
legyőzhetetlen akadályok miatt elejtet 
nék, az esetben csakis a Ferencz rendiek 
és a Kisszállási uradalom telke jöhetne 
csak figyelembe.

*

Ezzel egyidejűleg említjük meg, hogy 
a szili ház építésnek p ó ta d ó v a l  szándékolt 
fedezése a közönség körében tekintve 
amúgy is nagyarányú megterhelésünket,

0

Az igazi Barna Évi egyszer egy levelező
lapon kapott. Előbb nem is akarta elhinni, 
hogy neki szól. Más világrészből jött a kártya,
idegen volt az irás, de nem lehetett benne

0

kétség, hogy neki szól: Barna Évinek.
)) Szerencsésen partraszdllotlam «

Padi István.
Néhány napig törte rajta a fejét, hogy ki 

lehet az a Paál István, azután elfelejtette. De 
néhány nap múlva újból jött egy kártya ba
rátságos, meleg üdvözlettel.

Majd minden Ik ten, olykor minden máso
dik napon, szerény és meleghangú sorokkal. 
Barna Évi szorgalmasan összegyűjtötte az 
idegen világrészből érkező üdvözleteket, ro
konszenves érdeklődéssel olvasgatta a tartal
mukat és már meg is nyugodott volna benne, 
hogy valamelyik elfeledett ismerőse eszelte 
ki a dolgot az ő szórakoztatására, amikor 
egy pazarszép indiai sál érkezett a címére. 
Ahogy a drága fátyolszövetet szétbontotta, 
egy levél hullott a lábához. Gyors mozdulat
tal tépte fel és olvasta.

he elves h'vi kisasszony!
Fogadja el tőlem e csekélységet megis

merkedésünk emlékére. Esdekelve kérem, 
ne dobja félre és emlékezzék róla olykor 
arra az áldott márciusi napra is, amikor 
Ont megismertem. Bocsásson meg, hogy 
úgy irom alá a levelet, ahogy képzeletemben 
Ön szólít engem. Gondoljon jó szívvel

Id's tára.
»

Barna Évinek könnybe lábadt á szeme, 
mikor olvasta. Sokáig vívódott magában, hogy 
mit tegyen, azután egy nagy elhatározás ér
lelődött meg a lelkében. Valami benső pa
rancsolat mondotta neki, hogy a levél Íróját 
nem szabad tévedésben hagyni. tJgy érezte, 
ha nem Írná meg neki, hogy téved, bűnt kö
vetne el egy nagyszivü, szerető férfi ellen. A
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nagy ellentm ondással találkozik, úgy, 
hogy értesülésünk szerint legközelebb 
egy nagyszabású gyűjtési aktió indul 
meg, mely közadakozás utján óhajtja 
egybehozni a szinházépitésre szükségel
tető összeget, úgy hogy a szegényebb 
osztály a színház költségétől teljesen 
mentes maradjon.

Felhívás
a magyar társadalomhoz !

» Addig nem juttathatjuk győzelemre a ma
gyar ipar ügyét, a mig szolgálatába nem ál
líthatjuk a társadalmi élet hatalmát !« Ezt 
mondá Kossuth Lajos és ezt a mondást bele 
kellene vésni minden magyar ember szivébe, 
oda kellene Írni minden ház kapujára, minden 
lakás ajtaja fölé, hogy védszentként oltal
mazzon meg minden magyar hajlékot az ide
gen kéz munkájának honfoglalásától.

Mert ez a mondás nem hiába fakadt egy 
lánglelkű próféta ajakán. Igazabb ma, mint 
volt akkor, mikor kimondották, mert ma meg- 
szégyenitőbben hajtjuk egy idegen nép jár
mába fejünket mint akkor, mikor mentsé
günkre felhozhattuk, hogy a kulturális munka 
nem enged időt a gazdasági tevékenységre. ’

Egy Kossuth Lajos ékesszólásával szeret
nénk bírni, hogy felrázzuk a magyar nem
zetet évszázados álmából, hogy odadörögjük 
a magyar társadalomnak, hogy a hazaárulás 
bűne nélkül nemzetgazdasági kötelességeit 
többé el nem hanyagolhatja.

Mert nemcsak az a hazaárulás, a mikor 
áruló módon megnyitjuk az ország kapuját 
az ellenségnek, hazaárulás az is, a mikor 
elfordítjuk fejünket, hogy ne lássuk bemarsi- 
rozni az idegen nemzetek hóditó vállalko
zásra kiküldött gazdasági hadseregét.

1844. szeptember 18-án a tekintetes Karok 
és Kendek felírtak az uralkodóhoz, hogy nem 
érzik magukat arra indítottnak, hogy Ma

gyarország jólétét alárendeljék egy más bi
rodalom jólétének, hogy gyarmati viszonyba 
kerüljenek és hogy tűrjék azt, hogy egy ide
gen állam a maga monopolizáló hurkát nem
zetünk nyakába vesse.

Es ha ma körülnézünk az országban, 
szégyenkezve kell bevallanunk, hogy a nem
zeti eszme azóta minden téren eredményeket 
ért el és hogy csak a gazdasági tér az, a 
melynek dolgában a 40-es években festett 
kórkép még mindig ráillik a magyar nem
zetre. Iparunk az állam gondoskodása dacára 
nem bir fellendülni, sőt a behozatal évről- 
évre fokozatosan nő. A helyzet képét a leg
élesebben egyik legfejlettebb iparágunk vilá
gítja meg: a gépipar, melyben a behozatal 
1901-től 198-ig 41*1 millió koronáról 47*8 
millió koronára ugrik fel. A kormány fono- 
szővőiparunk fejlesztésére fordítja a legna
gyobb gondot és ezekért a cikkekért 1902-ben 
még mindig majdnem 348 millió koronával 
adózunk Ausztriának, a mi 1898-hoz képest 
majd 43 millió korona emelkedést jelent. Sza
bóiparunk bizonyára nem fejletlen és mégis 
a hazai ruhaszükséglet egy nagy részét 18 2 0  
millió értékben az osztrák fedezi. A fehér
neműipar terén is mutatkozik törekvés és 
mégis e cikkben a behozatal az 1902-ik évi 
1 0  millió koronához képest ismét 1,300.000 
koronával emelkedett. A magyar papírgyárak 
iparunk egyik büszkeségét képezik és mégis 
az osztrák behozatal egy év alatt ismét egy 
millió koronával növekedett. Vannak verseny- 
képes üveggyáraink és mégis behozatal üveg
árukban az utolsó évben 8*3 millió koronáról 
9*2 millióra szaporodott. Bútoriparunk ver
senyképességéhez nem fér kétség és mégis a 
folytonosan növekvő behozatal a tiz millió 
koronát felülhaladja.

Mi az oka ennek a megszégyenitő állapot
nak ? Az, hogy a magyar társadalom még 
mindig nem jutott a maga gazdasági köteles
ségeinek tudatára. A gazdasági kötelességek 
még nem szivárogtak át a magyar társadalom 
lelkén, a mely a nemzet anyagi boldogulásá
ért folytatott munkát még mindig idegensze
rűnek, hozzá nem méltónak tartja.

csomagot Kalkuttában adták fel. Oda irt hát 
Paál Istvánnak. Megírta, bár fájt neki is, hogy 
téved, mert ők nem találkoztak soha. A fá- 
tyolt — irta — félreteszi, hogy intézkedjék 
felőle.

A kísérlet hiábavaló volt. Egy hónap múlva 
India másik feléről érkeztek a kártyák szü
net nélkül, két hónap múlva pedig vissza
kapta a saját levelét azzal, hogy a címzett 
ismeretlen. Még három évig jöttek a levelek 
telve gyöngéd, rajongó szerelemmel. Évi szo
bája pedig lassanként megtelt egzotikus szö
vetekkel, illatszerekkel : egy odaadó s z í v  aján
dékaival. Ötször is irt neki Barna Évi. A 
levelek mindig visszajöttek s ő szorongó 
szívvel gondolta el, hogy mi fog történni, ha 
Paál István visszatér. Pedig már visszatérő
ben volt, mert a legutolsó kártyáján csak 
ennyi állott : Egy hónap múlva odahaza le
szek.

4 *Szilveszter estéje volt épen. A Barna Eviék 
lakásán vidám kedvvel szórakoztak anyja és
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kisebb testvérei, csak egyedül Évi volt szo
morú. A kicsinyek ép az indiai bácsiról mon
dottak egymásnak fantasztikus történeteket, 
amikor kivül egy ismeretlen mély féríihang 
Barna Évit kereste. Évi a szivére tett kézzel 
ugrott fel és úgy hallgatta a közeledő lépte
ket. Egyszerre az idegen, egy napégette arcú, 
nyílt tekintetű férfi, belépett.

—• Barna Évi kisasszonyt keresem — szólt.
Évi 'megelőzte az anyját.
— Foglaljon helyet uram, szólott.
Egy intésére csak ketten maradtak a szo

bában, azután mikor az- idegen férfi leült, igy 
szólott hozzá :

— Paál ur, hallgasson meg ! Ha az életem 
függene tőle sem szólalnék meg nagyobb 
aggodalommal. Le én nem vagyok az oka 
semminek. Én irtani Önnek. íme itt vannak

a levelek. Visszajött mind. Az ön nagy szi
vével rutul visszaélt valaki, mert Barna Évi 
én vagyok.

Egy tompa jajkiáltás és az idegen ájultan 
hanyatlott hátra. Ekkora csalódást nem tu
dott elviselni . . .

Mikor magához tért, újból ketten marad
tak a szobában, a halálsápadt arcú férfi és/
a könyes szemű lány. Es a férfi búcsúzott :

— Köszönöm a jóságát kisasszon}'. Isten 
Önnel.

— Hova megy Paál úr? kérdezte a leány.
— Hová megyek ? Tudom is én kisasz- 

szony. Csak azt tudom, hogy a menyboltozat 
összeomlott és rám szakadt. Ha ma nem 
holnap megfolyt kizonyosan. Halott ember 
vagyok kisasszony,

A leány sírva fakadt.
— Sajnál Évike ? — Kérdezte a férfi.
— Hogy sajnálom-e, szolt sírva a leány. 

Hisz ismerem négy év óta. Ismerem a gyön
gédségét, a nemes szivét, ismerem a gondol
kozását, ismerem minden gondolatát. De maga, 
szólt sirva, maga nem ismer engem . . .

Paál odalépett a leányhoz és megsimogatta 
a haját, azután felemelte a fejét és belenézett 
könnyes szemébe. A sápadtság lassankint el
tűnt az arcáról és rövid hallgatás után szinte 
derűsen mondotta :

Igaza van Éviké. De én hoztam magának 
újévi ajándékot. Elfogadja-e Évike?

A leány még a sírással küzdött és nem 
tudott szólni, a férfi pedig elővett a zsebéből 
egy kis dobozt és felnyitotta.

p

Évi felsikoltott : Hisz ez karikagyűrű!
Az! szólt a férfi. Fogadja el ha a halálo

mat nem akarja.
Évi mit tehetett? Elfogadta !

Pedig ha van társadalom, a melyre a gaz
dasági téren súlyos, mellőzhetetlen feladatok 
háramolnak, úgy a magyar társadalom az,

| inei,t ez az ország, a melynek határai egy 
| tejlődöttebb, erősebb iparállam számára nyitva 

Állnak, csakis a hazaliui lelkesedés tüzűben 
j edzheti, szilárdíthatja meg a mindennapi ke

nyérhez szükséges iparát.
»Ezen a hazán csak virágzó iparral lehet 

segíteni,« mondá Kossuth Lajos, és a mit 
évtizedekkel ezelőtt hirdetett, ostorcsapásként 
érinti szivünket ma, a mikor a népek verse
nyében azé a pálma, a ki hathatósabban, 
erélyesebben tudja megvédeni leikéből sar- 
jadzott iparát.

Sorompóba hivjuk most, mikor itt a tizen
hetedik óra, a magyar társadalmat, pártolja, 
istápolja minen beszerzésénél a magyar ipart. 
Fontolja meg, hogy minden egyes fillért, a 
melyet iparnak juttat, egy kő a magyar nem
zeti állam kiépítéséhez és gondolja meg, 
hogy minden egyes krajezár, a melylyel az 
idegen nemzetek jólétét gazdagítja, egy az 
elleniéi kezébe nyomott fegyver, bűn a mi 
nemzetünk ellen, a melynek el kell vérezni, 
ha saját fiai elhagyják.

A nemzeti eszme minden tényezőjének 
megvan a maga szervezett tábora, megvan a 
magyar nyelvnek, a magyar művelődésnek, 
csupán a magyar iparpártolásnak nincs, noha 
csupán a magyar ipar felkarolása az à fela
dat, melynek jegyében át lehet ölelni a ma
gyar nemzet egészét, annak minden jóléti, 
mivelődési, társadalmi aspirátióját.

Mert a magyar iparpártolás zászlajára nem
csak a nemzet jóléte, hanem szellemi hala
dása és az egyes nemzettagok közötti látszó
lagos érdekellentétek kiegyenlítése is fél van 
írva. Ez az a közös munka, a melyre a 
nemzet javára és üdvére összefoghatnak gaz
dag és szegény, ez az a panacea, mely 
elenyészted a nemzetiségi, a felekezeti és 
társadalmi külümbségeket, mely visszatartja 
a nép százezreit attól, hogy távol a szülő
földtől keressenek boldogulást, mely munka 
által jólétet, jólét által szellemi és lelki vi
lágosságot terjeszt a lakosság millióinak lel
kében ; és megsoksorozza a magyar anyaföld 
értékét. A szocziálpolitikai veszedelem, mely 
dübörögve száguld végig a világon, és ezen 
országon is, ezen békés munka előtt ijedten 
megáll ás csodálkozva nézi a békés kiegyen
lítésnek apotheozisát.

Nemzeti munkára hivjuk hát a magyar 
társadalmat, azt a magyar társadalmat, a 
mely a 40-es években egy Kossuth, egy 
Batthyány lángoló szavára gyárakat taposott 
a földből, a mely már egyszer hadba szállott 
a nemzet legszentebb anyagi jogai érdekében. 
Vájjon ma gyengébb-e ez a társadalom a 
a nemzeti kötelességek teljesítésében, mint 
akkor volt? Avagy nem áll-e azon az erkölcsi 
magaslaton, hogy belekapjon a nemzeti ipar 
megteremtésének munkájába ?

Nem, és ezerszer nem ! A magyar társada
lom nem vált hűtlenné önmagához, egy Batt
hyány, egy Teleki, egy Kossuth szelleme nem 
lobogott itten hiába ! Csupán a szervező erő 
hiányzik, a mely után ez a társadalom a fel
szabadító csatába indulhat, csupán ez egyéni 
lelkesedés nincs meg, a melyből a nemzet 
lelke szikrát foghat.

Vessetek egy pillantást önmagatokra és 
meglátjátok, idegen portéka rajtatok minden 
a kalaptól a czipőig, vizsgáljátok meg háza
tokat és tisztában lesztek azzal, hogy a fe
hérneműszekrény tartalmától a gyermekiek 
játékszeréig minden egyes iparczikk a gaz
dasági ellenség erejét gyarapítja. A magyar 
gyáros pedig, a ki vagyonát, életét, véres 
verejtékét fekteti be a nemzeti munkába, ott 
áll csüggedten, hogy saját honfitársait, roko
nait, barátait nem képes meghódítani és az 
idegen nemzetek ujjal mutatnak ránk, azt 
mondva : íme egy nemzet, mely önmavtít nem be
csüli meg.

Megszólal bennünk végre a nemzeti lelki
ismeret hangja és azt mondja :

Magy arok, hát tűrjük ezt ? Hát elnézzük, 
hogy a magyar bel fogyasztás túlnyomó része 
még mindig idegen kézben van? Hát lemond
junk nemzetünk gazdasági életképességéről ? 
Hát lehetünk-e olyan méltánytalanok, hogy 
az államtól várjuk a magyar ipar felkarolá
sát, mig mi mint fogyasztók a legnagyobb kö
zönynyel haladunk el a saját iparunk előtt ?
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Nem, és ezerszer nem, itt az idő, hogy ezen 
a szégyenletes állapoton változtassunk.

Mikor a 40-es évek társadalma a magyar 
ipar érdekében hadba szállt és megígérte, 
hogy honi iparcikkeket fog fogyasztani, nagy 
lemondás kellett e hazafias kötelesség telje
sítéséhez. Ma könnyebb a helyzet és e miatt 
kétszeres erővel lép elénk a kötelesség, mert a 
magyar ipar pártolása nem jelent lemondást 
többé és csak arról van szó, hogy egyforma 
ár és minőség mellett a magyar iparnak adjunk 
előnyt.

Mert a magyar ipar ma teljesen verseny- 
képes, de a magánfogyasztás hiján hanyat- 
lania kell. Hiába feszíti meg a magyar iparos 
minden szellemi és anyagi erejét, ha el van 
zárva a legtermészetesebb fogyasztási terü
lettől, Magyarországtól.

Ezen az állapoton változtatnunk kell!
A magyar társadalomnak volt egy ment

sége: az, hogy nem volt olyan tényező, a ki 
őt az iparpártolás módjaira kioktatta volna. 
Foszszuk meg ettől a mentségtől és alakít
sunk egy » Országos Iparpártoló Szövetséget «, a 
melynek ne legyen más feladata, mint, hogy 
folytonosan agitáljon a magyar ipar érdeké
ben. Legyen ez a Szövetség olyan, mint a 
lelkiismeret hangja, a mely ezerszer és ezer
szer végigharsogja az országon, hogy a ma
gyar ipart pártolni kell !

Az Országos Iparpártoló Szövetség a maga 
kebelébe fogja egyesíteni azt a három elemet, 
a mely a magyar ipar pártolására hivatva 
van : a magyar társadalmat, a magyar keres
kedőt és a magyar iparost. A tagok ünne
pélyesen megígérik, hogy egyforma ár és 
minőség mellett előnyt adnak a magyar ipar 
termékeinek és e tekintetben alávetik magu
kat egy, a Szövetség kebelében szervezendő 
jury bírálatának. A Szövetség a társadalmi 
elem kioktatására meg fog ragadni minden 
szellemi eszközt és tudakozó iroda szervezése 
által ,a magyar ipar iránt kérdezősködő kö
zönségnek folytonos rendelkezésére áll A 
Szövetség különös súlyt helyez arra, hogy a 
közönség tudomást nyerjen az újonnan meg
honosított gyártmányokról, s azokat a vidé
ken demonstráló előadások kapcsán be is 
mutatja. A Szövetség, hogy a társadalmat az 
iparpártolás módjára kioktassa, brosúrákat ad 
ki, melyek az egyes iparágak helyzetét tün
teti fel. Könnyen hozzáférhető helyeken a 
Szövetség mintaraktárakat nyit, a melyek át- 
nézetes plasztikus képét nyújtják a magyar 
iparnak. A szövetség kíméletlenül leplezi le 
a magyar ipar cégére alatt elkövetett vissza
éléseket és azokat illő módon a közönség 
tudomására adja.

A főfigyelmet a Szövetség arra fordítja, 
hogy a magyar kereskedelem, a magyar ipar
pártolás ezen nélkülözhetetlen főtényezője, az 
iparpártolásba bekapcsoltassék. E célból a 
Szövetség a kereskedelemnek helyet enged a 
szellemi vezetésben és a kereskedelem ipar- 
pártolási buzgalmát kitüntetések, diszokmá- 
nyok kiadásával fokozza. Gondot fordít a 
Szövetség arra, hogy a magyar kereskedelem, 
a melynek az iparpártolás ügyében a legköz
vetlenebb áldozatokat kell hozni, bizonyos 
erkölcsi rekompenzációt nyerjen a munkájáért, 
a mi csak úgy történhetik, hogy a kereskedő 
rátereli a közönség figyelmét a magyar gyárt
mányra. az Iparpártoló Szövetség pedig rá
tereli a kör' nség figyelmét a magyar gyárt
mányokat raktáron tartó kereskedő tagjaira, 
a kiket nyomtatványaiban, brosúráiban, pla
kátjain mindenütt előtérbe állít.

Különös gondot fordit a Szövetség arra, 
hogy az iparos maga iparpártolási költségeit 
a maga egészükben teljesítse, mert ki pár
tolja akkor a magyar cikkeket, ha ez, a ki 
legjobban van rászorulva az iparpártolási 
mozgalomra, mint fogyasztó megfeledkezik 
legszentebb erkölcsi kötelességéről. A Szövet
ség vezetésében szakemberek és az irányadó 
ipari és kereskedelmi szaktestületeink vezető 
férfiai foglalnak helyet.

Nem célunk itt kimerítően vázolni az Or
szágos Iparpártoló Szövetség programmjat, 
mert a programmunk röviden az, hogy meg
ismertessük és megszerettessük a magyar 
ipart a magyar fogyasztó közönséggel

Ehhez a munkához csak úgy foghatunk 
hozzá, ha a művelt társadalom, a magyar 
ipar és a magyar kereskedelem szine-java 
hozzánk csatlakozik. Azért kérő szóval for
dulunk minden jó hazafihoz: lépjen be az

Országos Iparpártoló Szövetségbe, hogy mi
nél többen legyünk és minél méltóbban in
duljon meg a magyar ipar felkarolásának 
nagy munkája.

A z O r sz á g o s  Iparpártoló S z ö v e t s é g  
e lő k é s z í tő  b izo t t sá g a .

Felolvasás Japánról.
Irta és felolvasta Szentgáli Antal a bajai főgimnázium

ban január 8-án.

Étkezés. A  chinai zene. —  Mandarin szó. —

A sárkány. —

(Folytatás )

A darabos ételeket darabonkint szedik föl 
a tányérról, az elmaradhatatlan főtt rizst ellen
ben úgy eszik, hogy a rizst tartalmazó fület- 
len csésze szélét szájukhoz emelik és a rizst 
a két pálcika segélyével a szájukba bele 
tömik, még pedig meglehetős mohón. Ez az 
egyetlen, ami a chinaiak étkezésénél az euró
pai szemnek nem tetszik. Az étkezés után 
még visszataszitóbb az általános hangos 
böfögés, melylyel még a legelőkelőbbek is 
azt tartoznak elárulni, hogy eleget ettek és 
minden nagyon jó volt.

Mindez, amit a chinaiak étkezéséről mon
dottam, áll a koreaiak és japánok étkezési 
módjára is, csak az ételekben és tisztaságban 
van nagy különbség. Térjünk át már most a 
tudomány, irodalom és a koszt érintése után 
a chinai művészet egyik ágára is, a chinai 
zenére.

A legtöbb utazó, aki Chinában megfordult 
és az első rövid és felületes benyomások ha
tása alatt irt vagy mondott kritikát, a chinai 
zenéről azt szokta állítani, hogy az kizárólag 
fülsiketítő, vad, értelmetlen vásári lárma.

Ezek az urak bizonyosan valami chinai 
szinielőadásrol menekültek el végleg agyon- 
kinzott dobhártyával és mérgükben eszükbe 
sem jutott kissé érdeklődni, hogy ez-e min
den, amit chinai zenének lehet nevezni, vagy 
van-e még más megismerni érdemes dolog e 
téren. Pedig hát tényleg rendkívül sok van. 
A legnagyobb tévedés azt hinni, hogy a 
chinaiak a zenét csak érdekes zajnak tekintik.

Ellenkezőleg. Már Fu Hsi chinai császárról, 
aki Kr. előtt 2850-ben uralkodott, azt állítja 
a chinai krónika, hogy ő volt a zene feltalá
lója. Későbbi császárok rendeletekkel ipar
kodtak a zenét az egész nép között terjesz
teni és a népet ezáltal jobbá és boldogabbá 
tenni. A chinai zenének egész nagy elmélete 
es valóságos filozófiája volt, amelynek főbb 
tételeiből elég csak egy-kettőt fölemlíteni, 
hogy az embert a dolog komoly volta egészen 
meglepje. Ilyenek pl. hogy »a zene lényege 
az ég, a föld és az ember közti összhang.»

»A zene az ember szivéből ered. A szív 
harmóniája hozza létre a lehellet harmóniáját, 
amelyből a hang harmóniája támad és ez 
ismét nem egyéb, mint az ég és föld közt 
létező összhang jelképe. Kár, hogy ezen bizo
nyára érdekes filozófiai művek szintén elpusz
tultak akkor, amidőn a chinaiaknak egy rend
kívül tehetséges és erélyes császárját Si 
Huang Ti-t Kr. e. 220-ban bár előzőleg egész 
birodalmát sohasem lábolt hatalomra és virág
zásra emelte, egyszerre megszállott az az 
őrült ambiczió, hogy a történelem őt mondja 
China legelső császárjának és hogy ezt el
érje, elrendelte az összes chinai könyvek el
égetését, valamint az 500 legnagyobb chinai 
tudós kivégzését. Ezt a bestiális gonosztettet 
még most is siratják a chinaiak.-

Visszatérve a chinai zenére, ami a legjob
ban föltűnik benne, az az, hogy accordokat 
nem ismernek, mindig csak a melódiát játsz- 
szák minden zenei kiséret nélkül. Legföljebb 
zajongó hangszereket vernek hozzá, mint

czintányér, gong, fakorongok stb. A chinaiak
nak szintén megvan a mi chromatikus ská
lánk 1 2  hangja és érdekes, hogyan jöttek ők 
rá ezekre. A furulya ősrégen föl lévén találva, 
észrevették, hogy ha annak csőve kétszer 
oly hosszú, akkor egy oktávval mélyebb han
got ad. A többi hangokra a kvintek fölfede
zése vezette őket. Ezeket pedig a vallás fi
lozófia segélyével csakhamar fölfedezték, mert 
hiszen szerintük az ég és föld folytonos tel
jes harmóniában vannak; már pedig a szá
mok közül az eget jelképezi a 3-as szám, a 
földet a 2-es. Ha tehát 2 hang a 3 :2  arány
ban áll egymáshoz, azok tökéletes összehang- 
zásban lesznek egymással. Készítettek tehát 
2 olyan csővet illetve furulyát, melyek hossza 
úgy viszonylott egymáshoz, mint 3 :2  és 
meg volt az első tiszta kvint, mondjuk c és 
g. Ugyanezt megismételve megkapták a g 
nek kvintjét d-t, és hogy ne emelkedjenek 
oly hirtelen, egy oktávval alább szállították, 
így haladva tovább kapták meg sorba az a, 
e, h, fis, cis, gis, dis, ais, f hangokat, amivel 
azután el is érkeztek a chromatikus skála 
végére, mert az f-nek kvintje már ismét c. 
De itt van aztán a bökkenő. A fizikából tud
juk, hogy ha az előbb vázolt módon mindig 
kvinteket véve egymás után a chromatikus 
skálán keresztül egy c alaphangtól eljutunk 
az oktáv c-hez, azt vesszük észre, hogy az 
ily módon, 1 2  lépés után elért c hang a di- 
rekt utón vett oktávval nem azonos, hanem 
annál magasabb és tőle annyira különbözik, 
hogy az érzékeny zenei fül megérzi. Ezt a kü- 
lömbséget ezen arány adja meg: 531,441: 
524,288. Az európai zenében ez a külömbség, 
melynek neve comma diatonica, vagy röviden 
comma, el van oszlatva oly módon, hogy 
minden kvintet ezen különbség Via részével 
szűkítették, vagyis az egész chromaticus ská
lát temperálták.» A chinaiak azonban az ere
deti, nem temperált hangokat használják, fü
leik azokhoz szoktak és ezért tetszenek a 
mi füleinknek a chinai zene egyes hangjai 
hamisaknak. Nekem az a gyanúm, hogy a 
kvint fölfedezése valami jó zenei érzésű chi- 
nézer által próbálgatás utján történt és mint
hogy a kvintet adó két cső hosszai úgy 
aránylottak egymáshoz, mint 3: 2 , az össz
hang pedig a fülüknek tetszett, belevehették 
ezt a vallásfilozófiájukba és ráfogták, vagy 
kimondták, hogy az égnek a 3-as szám, a 
földnek a 2 -ős szám felel meg.

Node elég ennyi a chinai zene elméleti ré
szeiről, melybe csak sok olvasás és tanulmá
nyozás utján lehet mélyebben behatolni.

Chinai viszonyokról olvasva sokszor talál
kozunk a mandarin szóval, melylyel a főbb 
hivatalnokokat szokás megjelölni.

A mandarin szó a portugál »mandar« pa
rancsolni szóból van képezve és csak mi euró
paiak használjuk. Kilencz rangfokozat van 
közöttük, melyeket részben a sapkájuk gombja 
színéről, részint a ruhájuk mellére és hátára 
selyemmel, aranynyal és ezüsttel kihimezett 
állatokról lehet fölismerni. E színek, illetve 
állatok a következőképen vannak megállapítva 
az l. (legmagasabb) rangtól kezdve lefelé a 
9-ikig;

1- ső rangfokozatnál polgári hivatalnok ruha- 
himzése daru, a hadsereg és haditengerészet 
ruhahimzése egyszarvú, föveggomb színe és 
anyaga rubin, ütések száma a gongon 13,

2 - iknál arany fácán, indiai oroszlán, vörös 
korall, 1 1 ,

3- iknál pulyka, leopárd, átlátszó kék szafir, 9,
4- iknél vadlúd, tigris, kék nem átlátszó 

lapis lazuli, 9,
5- iknél ezüst fáczán, medve, tiszta üveg, 9,
Ö-iknál ?, hiúz, tejszinü üveg, 9 ,



7 - iknél mandarin-kacsa, foltos medve, érc
gomb sima aranyozással, 7,

8 - iknál fürj, fóka, ércgomb érdes aranyo
zással, 7,

9 - iknél ?, víziló, ércgomb egyszerű aranyo
zással, —.

Az ilyen mandarinok megjelenésénél a rang
jukat már jóval előre a gongnak nevezett 
ércharangra mért ütésekkel jelzik. Az 1. rang
osztályba tartozó mandarint 13 gong-jelzés 
illeti meg és a szolgasereg még azonkívül 
elkiáltja magát, hogy hu vei ! ! vagyis tigris 
félelem!! ami valószínűleg a tekintély neto
vábbját akarja jelezni. A többiek megjelenése
kor sem tigrist sem egyéb bestiát nem emle
getnek, csak a gongot kongatják, helyesebben 
gongatják 11-szer, 9-szer vagy 7-szer. A gong 
hangjára mindenkinek, aki az érkezőnél al
sóbb rangú, félre kell vonulnia az útból.

A chinaiak társadalmi szokásaira, szerveze
tére és életviszonyaira vonatkozó ezernyi ezer 
érdekes dolgok tömege — amint már emlí
tettem, egyszerűen kimeríthetetlen és igy azt 
sem, hiszem, hogy t. hallgatóim, akiknek idejét 
türelmét sem szeretném még sokáig igénybe 
venni, nem veszik rossz néven, ha még egy 
utolsó chinai témával azután az ősrégi chinât 
el is hagyom. Ez a théma pedig nem egyéb, 
mint a sárkány, a chinai császár hatalmának 
szimbóluma, mely még a császár személyére 
és ténykedéseire is át van vive képletes nyelv
ben : az ő személye a «sárkány személye^, 
arca a «sárkány arca«, kezei a «sárkány 
karmai,« trónusa a «sárkány székjea, amikor 
arra felszáll, akkor »a sárkány röptéről « be
szélnek s i. t. A császári ház összes beren
dezésein előforduló sárkány-alakok lábai öt 
karmuak, mig a köznép sárkányai csak négy 
karmot viselhetnek.

Egy chinai régi iró igy Írja le a sárkány 
valódi külsejét:

»Keje olyan, mint a tevéé, szarvai mint a 
szarvasé, szemei mint a nyúló, fülei mint a 
bikáé, nyaka mint a kígyóé, hasa mint egy 
ingnanodoné, pikkelyei mint a pontyé, karmai 
mint a sasé, talpai mint egy tigrisé. Pikkelyei
nek száma 81, vagyis » 9-szer 9, tehát a kép
zelhető legszerencsésebb szám. Hangja a 
gong-ütéshez hasonlít. Szájának mindkét felén 
bajusz csüng, álla alatt fényes gyöngy van, 
torka alatt a pikkelyek meg vannak fordítva, 
feje tetején taréj van, mely nélkül nem bir a 
mennyekig emelkedni. Lehellctéből felhők 
támadnak, melyek néha esővé máskor tűzzé 
válnak.

Még egy nagyszerű tulajdonsága is van e 
természetfölötti bestiának, t. i. hogy amikor 
csak akarja láthatatlanná képes magát tenni, 
azonkívül pedig nagyságát is változtathatja 
egy kis selyemhernyóétól kezdve oly nagy
ságig, hogy az egekig ér. Bár még senki sem 
látott sárkányt, de azért a fent említett kók
ler leírását szentül elhiszik és elfogadták a 
chinaiak. Hogy mennyire át és áthat és sző 
mindent, történelmet, mondákat, néphiedelmet, 
babonát, vallást, államszervezetet ez a rej
télyes antidiluviális szörnyeteg, az egyszerűen 
minden képzeletet fölülmúl. A chinai nemzeti 
zászló is sárga alapon piros gyöngy felé tá
togató kék vagy zöld sárkány.

(Folyt, köv.)
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Ciérnai Imre, kinek sikerült megoldani azt a 
kérdést, hogy olyan nagy és szép számú kö
zönség mindig kitünően mulasson. Czérnai 
Imre és id. Kovács Sándor rendezőnek jó íz
lésére vall a kitünően megválogatott es re
mekül összeállított műsor is.

Az élvezetes estéről alábbiakban számol be 
tudósítónk :

Meg meg sem kondult a barátok templo
mának tornyában a 8 órát jelző harangszó, 
már élénken hullámzott a közönség az ipar
testületnek ez alkalomra fényesen díszített 
nagytermében. Itt is, ott is barátságosan üdvö
zölték egymást az elegáns báli toillettokba 
öltözött hölgyek és feketébe bújtatott urak

Alig helyezkedett el a közönség a széke
ken, amidőn megcsendült a rendező csenge- 
tyűjének szava és fellebbent az ifj. Kovács 
Sándor által festett művészies kivitelű elő
függöny és előttünk állott l Feni berger Lajos 
úr és a lehető legotthonosabban viselkedve, 
elmondotta rendkívül ügyesen a «Kakasüllőna 
című monológot.

Ezután következett a »Kék szoba « című 
egyfelvonásos vígjáték, amelynek kerekded, 
gördülékeny előadásáról a lehető legmaga
sabb elismeréssel kell szólanunk. Az ebben 
részt vett szereplők egész bátran kiállhatják 
a bírálatot, nem szükséges, hogy a dilettán
sok iránt szokásos enyhe bírálatot alkalmaz
zuk. Csapiáros kisasszony utólérhetlen bájjal 
játszta el szerepét. Klein Ferencz úgy hang
hordozásában, gesztusaiban, mint minden moz
dulatában és arcjátékával kivívta a közön
ség elismerését. Herpai úr mint orvos szintén 
kiválót nyújtott.

Utolsónak maradt »A szabadsághős« cimű 
melodráma, melyet lelket megrázó nalizmus- 
sal szavalt el Halpauer Endre úr.

Előadás után következett a táncvigalom, 
amelynek még akkor sem akart vége sza
kadni, mikor már jó magasan állott a nap.

Általában mindenki egy jól eltöltött estnek 
benyomásával távozott az ipartestület barát
ságos házából.

Fényes, minden izében sikerült mulatságot 
rendezett szombaton este a «Bajai Ipartestü
let,« amidőn vendégeiként üdvözölhette a 
bajai társadalom szine-javát. A nagyszámban 
megjelent vendégsereg szórakoztatásáról és 
mulattatásáról bőven gondoskodott a tapinta
tos rendezőség, a melynek élén buzgólkodott 
az i par testű let fáradhatlan ügybuzgó elnöke,

HÍREK.
Főispáni kinevezés. Bezerédy István fő

ispán Baja városánál I. osztályú Írnokká he
lyettesítette Galambos Lajos II. osztályú írno
kot ; II. oszt. irnoki állásra helyettesítette 
Schuller Tamás napidijast; II. oszt. végrehaj
tóvá Albert József napidijast.

Rendkívüli közgyűlés. Baja város tör
vényhatósági bizottsága f. hó ‘27-én, hétfőn 
rendkívüli közgyűlést tart. Az ülés egyetlen 
tárgya a polgári és elemi iskolák építésére 
fölveendő kölcsön.

Művészestély. A «bajai kereskedő ifjak 
egylete« 1905. évi március hó 4-én (szomba
ton) betegsegélyző alapja és könyvtára javá
ra a «Nemzeti szálló« összes termeiben elő
kelő fővárosi művészek közreműködésével 
táncvigalommal egybekötött művész-estélyt 
rendez. Kezdete este pontban 8  órakor. Hely
árak: elsőrendű ülőhely: oldalsorok 4 korona, 
egyenes sorok 3 korona ; másodrangú 2 ko
rona, állóhely 2 korona. Ülőhelyek kaphatók : 
Reich Farkas fiai és Reich Bernât cégeknél. 
Állóhelyek kaphatók: Diamant Lajos, Fischer 
Béla, Ficher Lipót utódai, Fischer Pál, Klein 
Rezső cégeknél, valamint Rotschild Zsigmond
iul! a nagy tőzsdében. A részletes névsor és 
műsor falragaszok utján közöltéinek. Felül- 
fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapi- 
lag nyugtáztatnak. A hangverseny tartama 
alatt a terem zárva marad.

Kegyes adomány. Hutovics Hermin úr
hölgy megvette a város részére az összes 
stációképeket színezett dombormüvekben és 
fedezi a rácsozás és üvegezés költségeit, fűi
nek az összes költsége hozzávetőleg 1500 
korona. Ezenkívül ezer koronás alapítványt 
tett a stációképek gondozásáért.

Az öreg honvédeknek. Nattiné (4aál 
K loti lel úrasszony istenben boldogult édes
apjának, néhai Gaal Péternek születése napja 
ül halmából a bajai 48/49-es honvédek részére
48 koronát adományozott.

% /

Új műszaki iroda. Vadász Pál mérnök 
építészeti magánmérnöki irodát nyitott Baján.

*)

A bika áldozata. Rémes szerencsétlenség 
színhelye volt vasárnap Bácsalmás községe. 
Egy megvadult bika halálra taposta Kráhl 
József dúsgazdag vállalkozót. A véres eset
ről a következő tudósítást kaptuk : Kráhl Jó
zsef bácsalmási dúsgazdag földbirtokos, va
sárnap reggel bement a szarvasmarhaistálló
jába, megnézendő, hogy van-e az állatoknak 
elég takarmányuk. Amint belépett az istál
lóba, először is odament az egyik bika jász
lához. Amint Kráhl lehajolt, a bika felbőszül
tén Kráhlt szarvára kapta és rettenetes erő
vel a falhoz vágta. A szerencsétlen ember 
rémes kiáltozására berohant a ház népe, de 
nem segíthettek rajta, mert a megvadult bika 
letépte lányát, rárohant boldogtalan áldozatára 
és azt addig taposta, szarvaival addig döf- 
ködte, amig minden csontját össze nem zúzta. 
A boldogtalan ember ott lelte halálát a meg
vadult állat patái alatt. Kráhl arról volt is
meretes megyeszerte, hogy a hollandi király
nénak lószállitója volt.

A „Kereskedő ifjak egylete“ által folyó 
évi március hó 4-én rendezendő hangverseny 
iránt városszerte nagy érdeklődés mutatko
zik, a rendezőség ezúttal is egy változatos 
fényes műsorral kedvez közönségünknek ; mely
nek szövegét küliyi közöljük. E helyen in
kább a művészekkel óhajtunk foglalkozni és 
elsőnek említjük föl S. Fái Szeréna úrnőt, 
kinek fenséges drámai tudását, nemcsak mi 
magyarok, hanem a külföld is csodálja; az 
est második fénypontja, 1). Ptigni Leona úrnő 
opera énekesnő, ki néhány héttel ezelőtt ezüst
csengésű hangjával bedalolta magát, az aradi 
közönség leikébe és e hó 25-én Budapest 
egyik legfényesebb estélyén (Hevesmegyei kor) 
aratja babérait, szivesen látjuk nálunk Day ka 
Balázs urat, tavalyi ismerősünket is, a Víg
színház tagját, kinek humoros kedelye min
denkor derültséget tud kelteni. A zongora
számokat fővárosi művész fogja játszani.

Bajai Ipartestület által ház-alapja javára 
rendezett táncmulatság alkalmával felülíizet- 
tek. Rajk Aladár orsz. képviselő 20 kor. So
mogyi Emil, Drescher Gyula, Preymeier Pál
10— 1 0  kor. özv. Reich Bernátné, Reich Vidor, 
Reich Farkas fiai, Weidinger Dezső, Wunder
lich József, Zweig Mór, Dr. Valentin Emil, 
Szász János 5 —5 kor. Dr. Szirmai Vidor, 
Dick Lipót, Demetrovics Emil, Fischer Pál, 
Trafikant Károly 4—4 kor. Dr. Kelemen Jó
zsef, Dr. Monostori Gyula, Weidinger Benő, 
Breuer Zsigmond, Fischer Emil, Kovács Kál
mán, Nánay Lajos, Miikő Mátyás 3—3 kor. 
Epitő munkások szakegylete 2 kor. 40 fill. 
Schlieszer Miksa 2 kor. 20 fill. Havelka Ist
ván, Dervaderics Illés, Baron Vilmos, Zich 
Henrik, Steff Vazul, Lőwinger Jenő, Dr. Nyi- 
raty János, Schnetzer Ernő, Bokor Oszkár, 
Schmidt Ferencz 2—2 kor. Bankhardt Lajos, 
Csatlós Béla, Müller János, Hiibner József 
P20—P20 fill. Bálind Gyula, Horváth Béla, 
Schneider Gábor, Szauder Kálmán, Váics Sán
dor, Jerkovics Ferencz, Wernberger Lajos, 
Szigeti Lajos, Surány Dezső, Trafikant Vil
mos, Szabó Lajos, Kapots István, Farkas Pál, 
Nádas József, Eckert Ferencz, ifj. Tinusz Ist
ván, Beok József, Denneberg Jenő, Morgen
stern Ignácz, Jung Jakab, Borics Lajos, Varga 
Lajos, ifj. Wagenblatt József, Auer Zsigmond, 
Stráhl István, Újhelyi Rózsika, Szenes Mór, 
Salamon Sándor, Tinusz Károly, Schermann 
Jenő, Lovas Béla, Pártos Zsigmond, Halász 
Károly, Fürst Gyula, llechtl József, ifj. Szig- 
riszt István, Herpai Ernő, Utry Lajos, ifj. Utry 
Pál, Füredi Sándor. Kapots Nándor 1 1 kor.
Jaszlits Ferencz 60 fill. Póth Ádám, Máskai 
Lipót 40—40 fill. Faragó István 30 fill. Miko- 
lics Ignácz úr könytár javára 4 kor. Drescher 
Lajos, Kazal József és Nagy Péter urak l — 1 
drb. házrészjegyet ajándékoztak. Bevétel 798 
kor. 70 fill. Kiadás 232 kor. 73 fill. Tiszta 
haszon 565 kor. 97 fill. — Fogadják az ada
kozók az elöljáróság köszönetét.

0

Feliilfizetés. Magyarországi Epitő-munká- 
sok szövetségének bajai csoportja által, 1905. 
évi február hó 1 l-én tartott mulatsága alkalmá
ból utólag felülfizetett Drescher Gyula úr 2 K 
miért ezúton mond köszönetét a Rendezőség.
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A „hetek“ piknikje. A hosszú farsang 
gondolkodóba ejti a mulatni vágyó bajai úr- 
leányokat. «Nulla dies sine linear a jelszavuk, 
mely újabb mulatságra serkent a bajai »szé- 
pek« közül hetet . . .  a bájos kis gonoszokat. . .  
Megelégelve a sok bálozást, házias jellegű 
vigalmat eszeltek ki : Bernhardt Katóka, Bo- 
róczy Gizi, Csihás Czicza, Erdős Ella, Fedor 
Margitka, Schmidt Irénke és 'l'úry Renée nagy 
buzgalommal rendezik a ma este 'l'úry Jó
zsef és neje lakásán tartandó pikniket, melyre 
a bajai űri fiatalság mintegy 13 tagja kapott 
meghívót. A sikerültnek Ígérkező pikniken 
a helybeli első zenekar szolgáltatja a muzsikát.

A bajai kölcsönös segélyző-egylet va
sárnap folyó hó 19-én, délelőtt tartotta rendes 
évi közgyűlését, mely alkalommal egyhan
gúlag a következők lettek megválasztva : 
Igazgató: Somogyi Emil. Aligazgató: Nánay 
Lajos. Igazgatósági rendes tagok: Érti József, 
dr. Lemberger Ármin, Fóliák Bernât, dr. Ro
senberg Samu, Schlieszer Miksa. Stern Vilmos, 
Szász Ottó, dr. Szirmai Vidor. Igazgatósági 
póttagok: Fischer Béla, ifj. Herman Samu, 
Beschke Károly, Frager Károly, Scherk Lipót, 
Wunderlich József. Felügyelő-bizottsági tagok: 
Erdős Jakab, Heller Richard, Kollár Ágoston, 
Felügyelő-bizottsági póttagok: Diamant Lajos, 
Mihályffy Ferenez.

A bajai róm. kath. Legényegylet 1905. 
évi március hó 5-én (vasárnap) a «Bárány 
Szálloda« nagytermében szinielőadással egy
bekötött jótékonycélú zártkörű táncvigalmat 
rendez. Kezdete este 8 órakor. Az esti pénz
tárnál bármely hely 40 fillérrel több. Belépti
jegyek előreváltva az első 5 számozott sorban 
2 kor., a következő 5 sorban 1 kor. 60 fül., 
a többi számozott sorban 1 kor. 20 üli. Föld
szinti állóhely 1 kor. Karzati jegy 60 fillér. 
Jegyek előre válthatók: Eckert Gyula úr üz
letében és az egyházi elnöknél. Felülfízetése- 
ket hálával fogadnak és hirlapilag nyugtáz
nak. A meghívó kívánatra előmutatandó. Ha 
valaki meghívót nem kap és arra igényt tart, 
forduljon az egyleti elöljárósághoz. (Napon
kint este együtt van az egyleti házban [Szent 
Antal-utca|j. A főpróbára csak 20 filléres jegy
gyei lehet bemenni. Műsor: Gyimesi vad
virág . 1 0 0 0  forintos díjjal kitüntetett nép
színmű 8 felvonásban. Irta: Géczy István. 
Személyek : Balánka János Katanits Antal ur, 
Orzse, felesége Komlósi Katinka k. a., Imre 
link Halpauer Endre ur, Mária leánya Gaáli 
Irmuska k. a., özv. Fábiánná Julis Borsodi 
Mariska k. a., Gyurka tia Wolf József ur, Rab. 
Frezsmer Péter Komlósi Mihály ur. Magdolna 
leánya Borics Jánosné úrnő, Plébános Rémi 
Pál ur, Törpe Csura, harangozó Eckert Gyula 
ur, Csuráné Weress Ilona úrnő, Marczi liuk 
László Károly ur, Bigyó kisbiró Horváth 
Béla úr, Bigyóné Frank Juliska k. a., Csörgő 
István, fiatal gazda Katanits Antal ur, 1-ső 
öreg gazda Klein József ur. 2-ik Faldum Má
tyás ur, 3-F Boszák István ur, a vőlegény 
násznagyja Klein József ur, a menyasszony 
násznagyja Bosnyák Sándor ur, l-ső vőfély 
Faldum Mátyás ur, 2-ik Labaucz István ur, 
1-ső nyoszolyóleány Wolf Emma k. a., 2-ik 
Salay Emma k. a., Csicsa cigány Rábl Péter 
ur, Ferke cigány Jerkovits Ferenez ur és Vaksi 
cigány Gurics Géza ur. Nép, bucsusok, cigá
nyok. Történik Gyimes felső Lókön. Idő: Jelen. 
Utána tánc. Ismerve a bajai kath. Legény- 
egylet által rendezni szokott műkedvelői elő
adások páratlan sikerét, előre is megjósol
hatjuk, hogy élvezetes estnek nézünk eléje. 
Különösen biztosítják a sikert a már jól is
mert, kipróbált dilletánsok közül Eckert Gyula, 
Komlósi Mihály, Wolf József, Weress Hona stb.

A postahivatal köréből, «lljabb időben 
gyakran merült fel a közönség körében pa
nasz az iránt, hogy a gépszerkezetű levél
gyűjtő szekrényekbe dobott levelek késedel
mesen kézbesittetnek, illetve megsérülve ér
keznek a címzett kezeihez, néha pedig nem 
is kézbesíthetők, meri a kiemelés alkalmával 
annyira megsérülnek, hogy azokat továbbí
tani nem lehet. Tapasztalat szerint ennek oka 
abban rejlik, hogy a közönség, főleg egyes 
cégek nagyobb alakú nyomtatványokat, ké

pes árjegyzékeket stb. a helyett, hogy a tö
meges felvételre berendezett legközelebbi pos
tahivatalhoz küldették, az utcán kifüggesz
tett levélgyűjtőszekrénybe gyömöszölik, ami
nek az a következménye, hogy a levelek fen- 
akadnak, esetleg megsérülnek, a kézbesítés 
késedelmesen történik és sok esetben a levél
gyűjtőszekrény finom automata szerkezete is 
megsérül. Alulírott posta- és távirda igazgató
ság tehát ez úton kéri fel a közönséget, hogy 
a levélgyűjtőszekrényekbe, amelyek csak le
velek és levelező-lapok felvételére alkalmasak, 
saját érdekében nyomtatványokat, árjegyzé
keket, hírlapokat stb. ne dobjon, hanem az 
ilyen fajta posta küldeményeket küldje a posta 
hivatalhoz. 'Temesvár, 1905. február hó 14. 
Petbeö, kir. posta- és távirda főigazgató.«

A bezdáni olvasóköri dalárda 1905. évi 
március hó 6 -án, azaz húshagyó hétfőn, a 
Frank-féle vendéglőben táncmulatsággal egy
bekötött jelmezes bohóczestélyt rendez, kez
dete 8 órakor. Beléptidij : személyenkint 1 ko
rona 2 0  fillér.

A bajai szociáldemokrata párt 1905. évi 
február hó 26-án délelőtt 9 órakor a Bárány 
szálloda nagytermében nyilvános pártgyűlést 
tart. Napirend : 1. A megyei kongresszus kül- 

; dőltének beszámolója. 2. Az általános titkos 
választói jog. 8 . A sajtó.

H ázasság. Kellner Ilonka kisasszonyt, sik- 
lósi tanítónőt — Kellner János helyb. alsóvá
rosi el. isk. vezértanitónak kedves leányát —

! a jövő hó elején vezeti oltárhoz KeiI István 
I m. kir. adótiszt.

Meghívás. Az 1898. XXIII. t.-cz alapján 
alakult Országos Központi Hitelszövetkezet 
kötelékébe tartozó Bajai Ipartestületi Hitelszö
vetkezet, mint az országos központi hitelszö
vetkezet tagja, 1905. február hó 26-án délután 
2 órakor az ipartestület székhazában rendkí
vüli közgyűlést tart, melyre a tagok az alap
szabályok 85. §-a értelmében meghivatnak. 
Napirend: 1. Az 1908. évi üzleteredményről 
szóló jelentések tárgyalása. 2. Az 1903. évi 
zárszámadások megvizsgálása és a felment- 
vény megadása. 8 . Az 1903. évi mérleg meg
állapítása. 4. Tiszta jövedelemről szóló ren
delkezés. 5. Az igazgatóság kiegészítése. 6 - 
Felügyelő bizottság kiegészítése. 7. Felszámo
lás kimondása. 8 . Felszámolók megválasztása. 
A felügyelő-bizottság által megvizsgált évi 
mérleg a szövetkezet helyiségében kifüggesz- 
tetett és mindenki által megtekinthető. A^ iga^- 
valásav.o o *

Elitéit verekedők. Megírtuk annak idején, 
hogy a budapesti-úton több legény megtá
madott egy embert, Gillian Jakabot és azt 
rettenetes módon elverték. Ebben az ügyben 
folyó hó 2 2 -én volt a tárgyalás a bajai bíró
ságnál es a tanuk meghallgatása után, kik 
mind beigazolták, hogy a vádlottak minden 
ok nélkül verekedtek, a bíróság kihirdette az 
ítéletet, mely szerint Gillian István és Pólyák 
János I 1 hónapi fogházra és 30 -30 ko
rona pénzbüntetésre, Gergity Mátyás és Di- 
kán András 14—14 napi fogházra és 10—10 
korona pénzbüntetésre Ítéltettek.

2654 sz.
■WMaMnMMHn
kig. 1905.

Árverési hirdetmény.
A közvágóhidnál összegyűlendő trá

gya és szerves hulladékok eladása vé
gett a városi gazdasági hivatalnál folyó
évi február hó 28. napján d. e. 11 óra
kor nyilvános árverés fog tartatni alul- 
iróttnál betekinthető feltételek mellett. 

Baja. 1905 febr. 24
Weiez Nándor,

tanácsnok.

N Y I I/ r  t k k
Kzen rovat alatt közlőitekért a szerkesztősé^ nem vál

lal felelősséget.

A bajai 1-ső kath. nőegylet tok. elnökségét 
bátorkodom tisztelettel megkérdezni, mi igaz 
abból, hogy legutóbbi a szegény gyermekek 
felruházásához szükséges czipőket Budapest
ről és nem a bajai iparosoktól szerezte be 
és hogyha ez megtörtént, milyen ok tette 
azt szükségessé?

Úgy érdekelt.

Négy utcai szobából álló
L A K Á S .

üvegezett folyosó s minden 
mellékhelyiséggel május hó 
elsőre a Deszkás-utcza 12.
szám alatt kiadó.

A VOLT HUNYADY-FÉLE SZÖLLO 
MELLETT LÉVŐ JELENLEG ÖZV. 

BORKOVI I S PÉTERNÉ TULAJDO-
---------- - NÁT KÉPEZŐ — :

S Z Ö L L Ő
SZABADKÉZBŐL ELADÓ.

ÉRTEKEZNI LEHET : A TULAJDO
NOSNÖVEL.

Egy szöllő
mely egy részben egy éves, egy 
részben két éves, egy
három éves és egy részben idő
sebb termőszőlő és hozzá három 
hold szántóföld szabad kézből

e l a d ó .

Értekezhetni a tulajdonosnál 
5)obler £ipótnál Szcremlei-utca
33. szám. o .

Helyiség változtatás.
Van szerencsém a n. é. úri közönség 

szives tudomására juttatni, hogy az ed
dig a Mészáros-házban levő

fo d rá sz - é s

borbély-üzletemet
e hó 20-án a városi bérházban levő

Hónig-féle üzlethelyiségbe
helyezem át. Amidőn még tisztelettel je
lenteni szerencsém van, hogy új üzlet- 
helyiségemet — teljesen újonnan — a 
legmodernebbül berendeztem, megkö
szönöm a t. közönségnek az eddig irá
nyomban tanúsított jóindulatát s kérem, 
hogy azzal engem a jövőben is meg
tisztelni méltóztassék.

Kiváló tisztelettel
•> ‘iM I ) Pupda Gyula,

N y o m u l ó i t  N á n a y  L a j o s n á l  B a j á n .
is > \t




