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nézve, melyet a közös hadügyminiszter a 
közös hadsereg tisztjeihez a Magyaror
szágban életbe lépett polgári házasságra 
vonatkozólag kibocsátott. Br. Fehérváry 
honvédelmi miniszter rögtön felelt; el
mondta, hogy a hadügyminiszter a ma
gyar minisztertanács beleegyezésével adta 
ki azt a rendeletet s hogy a rendelet a 
törvénynek megfelelően a katonaságra 
nézve is kimondja, hogy a polgári házas
ságkötés a vallási kötelességeket nem 
szünteti meg. Az ellenzék, mert Polónyi 
nem a honvédelmi minisztert kérdezte, 
nem is akarta őt meghallgatni s még 
azután is, mikor Bánffy miniszterelnök 
kijelentette, hogy a válasz az egész 
minisztérium egybehangzó véleményével 
egyez, olyan botrányt csinált, a melyhez 
fogható kevés volt a magyar ország
gyűlésen.

Azok a képviselők, kik a polgári há
zasságtól annyira féltették a vallást, most 
azért haragudtak, hogyan meri a hadügy
miniszter és a magyar kormány a katona
tiszteket vallási kötelességeikre figyelmez
tetni. Más közönséges polgári eszű ember 
azt mondta volna a honvédelmi miniszter 
válaszára, hogy habár nem ő hozzá in
tézték is a kérdést, de mivel a válasz 
helyes, mert megfelel a törvénynek s a 
törvény a katonára is törvény, örömmel 
vesszük tudomásul. Igen ám, csakhogy 
Polónyiéknak fő a politikai botrány; olyan 
ez nekik, mint a halnak a viz.

Azóta folyik megint csöndesen a szó
áradat a költségvetésről; Kossuth Ferencz 
se tudott egyebet tenni nov. 12-iki beszé
dében, mint dobálta az üres szavakat és 
vádakat, Ugrón Gábor pedig, az egyedüli 
szabadalmazott hazafi, csalogatta Appo- 
nyit és pártját, hogy hagyják el a köz
jogi alapot és egyesüljenek a szélsőballal.

Meglehet, hogy lesz is belőle valami. 
Mert nov. 10-én Kassán Apponyi, a hová 
az úgynevezett nemzeti pártot szervezni 
ment (ezt a szegény pártot örökösen szer
vezik), olyan nyilatkozatokat tett „nagy“ 
beszédjében, melyek őt csak egy hajszál
nyira választják el a függetlenségi párt
tól s melyekből az látszik, hogy a vám- 
és kereskedelmi szerződések tárgyalásánál 
Apponyi és pártja nem hogy támogatná 
a kormányt, hanem inkább akadályozni 
igyekszik, a mi csak kárára lehet Ma
gyarországnak. Sőt Apponyi egyenesen 
felhivta a függetlenségi pártot, hogy a 
véderővita idejében kötött fegyverbarátsá
got ujitsák meg.

Wlassics Gyula vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter meg nov. 11-én Teines- j 
váron mondott figyelemre méltó és nagy ; 
hatású beszédet. Határozottan megczáfolta 
azt a ráfogást, mintha a kormány és pártja 
a papi javakat el akarná venni, vagy az 
összes iskolákat államosítaná. Szerinte az 
egyházpolitika be van fejezve. Egyúttal 
kereken kijelentette Apponyi kassai be
széde ellenében, hogy a kormány és kor
mánypárt Apponyit sem miniszteri tárczá- 
val meg nem kínálta, sem a pártba nem 
hívta, tehát mindaz, a mit erről Apponyi 
beszélt és a mit ehhez fűzött, csak túlsá
gos képzelődés.

Salisbury, az angol miniszterelnök is 
mondott nagy beszédet; megakarta nyug
tatni a világot a Törökországban létező 
óriási forrongásra s a belőle támadható 
háborúra és európai veszedelmekre nézve; 
de bizony nem igen sikerült neki. A tőzs
dén nyakra-főre estek az árfolyamok a 
háborútól való félelem miatt annál is in
kább, mert a spekuláczió előzőleg ugyan
csak fölverte az értékeket. Rengeteg millió j 
veszett el nehány nap alatt.

A szegény kis Boris herczeget, Fer
dinand bolgár fejedelem fiát, ki még azt ! 
sem tudja, hogy ő római katholikus, át
keresztelik a görög keleti vallásra a bol
gár nép, vagy talán inkább Oroszország 
kívánságára. Ilyen a politika!

Mosonymegyében a megyebizottsági 
tagok választásánál győzött az úgyneve
zett néppárt. Ez nem esoda, ha igaz az 
a hir, hogy egy plébános avval fenyegette 
mindazon híveit, kik nem akartak a nép
párttal szavazni, hogy nem részesíti őket 
a halotti szentségekben s nem engedi a 
temetőbe eltemetni.

Lueger Károlyt, a magyarfaló anti
szemita izgatót, Bécs város községtanácsa 
újból megválasztotta polgármesternek, da
czára, hogy О Felsége múltkori megvá
lasztatását nem hagyta jóvá. Erre a bécsi 
községtanácsot feloszlatták s igy nem lesz 
alkalma Luegernek Bécs város becsületét 
megmentenie. Szegény Bécs! —у —у.

Színház.
Szűk helyünk maradt az e heti játék- 

rend elreferálására, pedig el kell ismernünk, 
hogy érdekes volt. Általában szembetűnő, 
mily gazdag repertoirral dolgozik Rakod- 
czay s milyen ügyesen tudja azt beosztani.

Szombaton a M a d a r á s z  ment szép 
ház előtt. Az operette-ensemble ismét bi

zonyságot adott jelességéről. A n d a y  (feje
delemnél kiválóan hangjánál volt, talán még 
sohsem hallottuk ilyen tisztán és édesen 
csengeni. Minthogy kevesebbet kellett mo
zognia, játéka is eléggé megfelelt. T or ossy 
(Milka) bár észrevehetőn küzdött némi in- 
dispositio ellen, derekasan megállotta helyét, 
ügyes volt és eleven. Tisztelői egy csokor
ral is kitüntették ; Andayt csak tapsai, sok, 
sok tüntető tapssal. Utóvégre még irigyke
dést költenek a két primadonnánk között. 
F ö l d v á r y  kitűnő madarász volt.

Vasárnap M é l t ó s á g  о s c s i z m a d i a  
telt házzal, a czimszerepben В ék é s -sei, 
aki valóságos kabinet-alakítást mutatott 
be e szerepében. Jó lett volna Mi k l ós s y  
is, csak ne forgatná olyan szörnyűségesen 
a szemeit.

Hétfőn díszes, nagy közönség előtt, 
zsúfolt karzattal B á n k - b á n ,  a czim
szerepben K o m á r o m y  Alajossal. A vén 
huszár, aki mielőtt végkép kiejtené kezéből, 
még egyszer meglobogtatja a zászlót, melyet 
annyiszor vitt diadalra. Láttunk már 1 
zonyosan erőteljesebb Bánkokat is, t 
intenzivitással, a szenvedély külső jelei 
kevésbé heves kitöréseivel: de azért meg
ható és kegyeletes dolog volt az öreg urat 
élvezni. A régi iskola sok tekintetben túl 
szárnyalt, sok tekintetben utói nem ért 
stilja, régi nagyokra, Lendvayra, Egressyre 
emlékeztetett egy-egy vonás és elmohoso- 
dott emlékeket elevenített föl. A társulat 
pompás babérkoszorút nyújtott át neki nyílt 
színpadon; a közönség pedig zajosan meg
tapsolta. G y u r m á n  Melindája nem volt 
valami kiváló alkotás, de nagyon szép, á t
gondolt, kissé talán hideg kidolgozás. Igaz, 
hogy Melinda nagyon „együgyű,“ de annál 
több s z í v  és poézis van benne. A szivbeli 
érzelmek egész skálája megszólal Melindá
ban s legkevésbé még a báj és kel lem,  
épen az a kettő, mit Gyurmán oly kitünően 
tud visszaadni. Szó sincs róla, szívesen néz
tük, a mily szívesen látjuk mindig ezt a 
kitűnő erőt a színpadon, de teljesen ma 
mégse elégített ki bennünket. A i t n e r  
Gertrudisa a királynét inkább külsőségek
ben ábrázolta s akkor se mindig helyesen: 
úgy vettük észre, nem igen tud szerepeinek 
lényegébe behatolni. C s e t é n y i  csinált 
Izidorából a mennyit lehetett. R a k o d c z a y  
Biberach-jában sok volt a bonhomiából, ke
vés a démoniból; kérdés, ez-e a helyes fel
fogás? Szinte meglepett bennünket R a j z  
Peturja: igaz, őszinte és közvetlen volt; 
egyöntetű és következetes alakítás. Petur 
ugyan olyan szerep, mely maga magát 
játssza, de azért ember kell hozzá, aki be
töltse. Az est élvezetének egyik jó résztort 
Rajznak tartozunk. I v á n y i  (Ottó) a ro
pogó jambusok közül kikivánkozott az ő 
burleszk ízlésű bonvivantjai után: ott sok
kal inkább helyén is van. Az összjáték ki
elégítő, a kosztümök feltűnő szépek és kor- 
hűek voltak.

Szerdán a Sardou Új czég-je ment 
kielégítő, szép előadásban. C s e t é n y i  új 
babérral szaporította eddigi diadalait; 
talán még lesz módunkban e darabra vissza
térni.

Csütörtökön A k é k s z a k á l l ú  her -  
czeg  ment, Offenbachnak ez a pompás 
zenéjű, a maga nemében szinte klasszikus 
operettéje, a melyből magából kitelnék egy 
egész tuczat új operettére való melódia. Áz 
előadás egészben jó volt. T o r o s s y  (Bon- 
lotte) egész kedvességét és ügyességét kir 
fejtette, hangjánál is volt s egyes dalait 
igazán nagy hatással énekelte. A n d a y  
(Fleurette) szerepe most szűkebb keretű 
volt, s azért ma ő kapott viszont tisztelői
től egy pompás csokrot; a Madarászban 
épen megfordítva volt. F e r e n c z y  kitűnő 
Bobeche király volt, alig birt a jó kedvével. 
Talán a helyiérdekű viezczek, épen mert 
nem igen sikerültek, elmaradhatnának. Jó 
volt F ö l d v á r y  is (Popolini); de a Tor-  
d a y  kékszakállú) hangját erős próbára tette 
az erejét fölülmúló szerep. S z a b ó n é (Kle
mentine) megállta helyét.

— Katona-ünnepek. Katona József 
születésnapjának évfordulója, hova tovább 
mind nagyobb helyi ünneppé növi ki magát. 
Első sorban a középiskolák ünnepeltek, 
nagyobbára a maguk körében. Az ev. ref. 
gymnasium önképzőkörében Nagy Ferencz 
tanár úr lelkes és megható beszédével kez
dődött az ünnep. Azután Szalontai Zoltán 
VIII. o. tanuló ódáját szavalta Sipos Béla 
VIII. o. tanuló. Ugyanennek alkalmi beszé
dét Papp Gyula VIII. o. tanuló szavalta 
el. Garay János Bánk-bánját elszavalta 
Molter Emil VIII. o. tanuló. Közben ének 
és zene volt.

A kegyesrendieknél Kovács Antal tanár 
úr vezetése alatt tartották az ünnepet.

A főreáliskolában Fleischer József VIII. 
o. tanuló Sántha Károly ódáját szavalta 
el. Moór Lipót VIII. o. tanuló Bánk-bán 
történetét mondotta el. Tápay Zs. és Velzer 
Alajos VII. o. tanuló egy részletet szavalt 
Bánk-bánból.

A délután folyamán a színtársulat ki
vonult a sétatéren levő Katona-szobor elé, 
ott Rakodczay igazgató emelkedett szellemű 
beszédet mondott, a szoborra pedig pompás 
babérkoszorút tettek le.

Legnagyobb szabású természetesen a 
Katona-kör ünnepe volt, melyen diszes és 
válogatott közönség vett részt. Horváth 
Döme elnöki megnyitója után Kovács Antal
k. r. tanár úr magvas és magas színvonalon 
álló tanulmányt olvasott fel Katona és 
Kisfaludy S. Bánk-bánjáról. Majd Szabó 
József anyakönyvvezető úr szavalta nagy 
hatással Pajor István Katona József emlé
kezete ez. ódáját. Közben a városi dalárda 
énekelt igen szép praecisitással.

Este a színházban Bánk-bán ment igen 
kielégítő előadásban s az ünnepnek nem 
legcsekélyebb mozzanata, hogy a karzat 
zsúfolásig tömve volt.

— A receptió törvény életbeléptetését 
a helyi izr. hitközség f. hó 23-án délelőtt 
10 órakor istentisztelettel ünnepeli meg. Az 
elöljáróság felkérésére Kecskeméti Berta 
úrnő fog énekével az istenitisztelet ünne
pélyességének emelésére közreműködni.

— A rombolások, melyek nyomán 
városunk Phőnixként emelkedik ki kisvárosi 
jellegéből, ismét megkezdődtek. A róm. kath. 
egyház háznégyszöge (Gyenes—Witmann- 
féle üzletek helyisége) a hét folytán az 
újabb idők fejlettebb Ízlése folytán lebon
tásra került. A városi tanács mindenesetre 
igen helyesen járt el, hogy az árverés mel
lőzésével, kisebb részletekben adja el az 
épület használható' anyagát, igy nemcsak 
több bevételt ér el, hanem a verseny mel
lőzésével, nem az építő vállalkozók kapzsi
ságának ad újabb tápot, hanem a lakosság 
azon részét is részelteti az olcsó vásárlás 
előnyeiben, mely szigorúbb helyzetében, ár
verés alkalmával a nagyobb tőke által 
folytonosan háttérbe szorittatik. Ezzel kap
csolatban megemlítjük, hogy jövő tavaszra 
az egész piacztér rendezve lesz.

— Közgyűlés- A „Kecskeméti Takarék- 
pénztár Egyesület“ f. évi november hó 14-ik 
napján délelőtt 10 órakor a kaszinó nagy
termében rendkívüli közgyűlést tartott, a 
melynek lefolyása a következő volt: Dr. 
Szeless József igazgatósági elnök megálla
pítván azt, hogy az érvényben levő alap
szabályok 17-ik §-a szerint megkívánt olyan 
30 részvényesnél, a kik a kibocsájtott rész
vényeknek legalább */,„ részét képviselik, 
több van jelen, a rendkívüli közgyűlést 
megnyitottnak nyilvánította s előterjesztette, 
miszerint az igazgatóság ez év elejen tartott 
rendes közgyűlés határozatának és megbíza
tásának annyiban eleget tett, hogy az alap
tőke fölemelése teljesen keresztül vitetett 
és igy az most már 600,000 korona, vagyis
300,000 forint. Hogy a tartaléktőkéhez 
mennyi lesz csatolható, azt ez idő szerint 
még nem lehetett pontosan kiszámítani, mert 
az új részvények után fizetendő illeték 
mennyisége, valamint az új részvények űr
lapjainak (blanquetta) előállítási stb. költsé
gei csak később lesznek megtudhatók; hanem 
az igazgatóságnak és a felügyelő bizottság
nak a folyó év üzletéről, a jövő év elején 
tartandó évi rendes közgyűlés elé terjesz
tendő jelentésében és 28-ik évi zárszámadá
sában már az is pontosan ki lesz mutatva. 
Evvel kapcsolatban az igazgatóság azon 
javaslata, hogy ne 1000 db 600 korona 
névértékű (a mint azt az év elején tartott 
rendes közgyűlés elhatározta), hanem 2000 
db 300 korona névértékű részvény állíttassák 
ki s adassák ki a részvényeseknek, egyhan
gúlag elfogadtatott. Ezután előadta az igaz
gatósági elnök, miszerint özv. Steinwurz 
Józsefné, — ámbár kellőleg értesittetett, 
mégis úgy az igénye bejelentésére, mint a 
befizetés teljesítésére kitűzött határidőket 
elmulasztotta — a végett folyamodott az 
igazgatósághoz, hogy 6 db fél részvény — 
darabonként 100 frt lefizetése mellett — 
részére adassák ki. Az igazgatóság folya
modó nőt azon okból, mivel a kitűzött 
határidőket elmulasztotta, kérelmével elú- 
tasitotta.- E közgyűlésen, bár a tárgysoro
zatba különösen nincs bevéve, ezen ügyet 
az elnök azért hozta fel, hogy ne maradjon 
függőben a jövő év elején tartandó évi 
rendes közgyűlésig, hanem most intéztessék 
el véglegesen. A közgyűlés az igazgatóság 
elútasitó határozatát annyival is inkább 
jóváhagyta, merta közgyűlést néhány nappal 
megelőzőleg megtartott nyilvános árverésen 
eladott 11 db fél (vagyis most már új) 
részvény között ott volt, a folyamodó nő 
által részére kiadatni kért 6 db félrészvény 
is (körülbelől 6000 forintról volt szó). Az 
igazgatóságnak az alapszabályok módosítása 
iránti javaslata is egész terjedelmében el
fogadtatott.

— A kecskeméti Katona József kör
1894 iki évkönyve, dr. Kovács Pál titkár 
és jogakadémiai igazgató ügyes és körül
tekintő szerkesztése mellett, gazdag tarta
lommal megjelent. A hivatalos rész a köz
gyűlési jegyzőkönyvet, a jelentéseket s a 
tagok névsorát foglalja magában, majd a 
Jósika ünnepélyről emlékezik meg s közli 
Liszka Béla felolvasását és Endrődy Sándor 
alkalmi költeményét. Végül az 1894. évben

tartott fölolvasásokat, melyek művelt társa 
dalmunknak, annyi műélvezetet nyújtottak, 
egész terjedelmükben adja. A fölolvasások: 
„A házasság és társadalom“ Hanusz István
tól, „A franczia Riviera“ Vajda Viktortól, 
„Az autropologiáról“ Hanusz Istvántól, 
„Csillagászati érdekességek“ Gulácsy Gyu
lától és „A szép mostoha“ — elbeszélés — 
Nagy Ferencztől, magas szinvonalra emelik 
nemcsak az évkönyvet, hanem irodalmi fej
lettségünknek is hű tükrét nyújtja.

— Adómentesség. A pénzügyi-minisz- 
teriumban már készen van azon törvény 
javaslat, mely szerint a vidéki városokban 
épített új házak után a tulajdonosok, ha 
az előirt feltételeknek eleget tesznek és 
kellő időben folyamodnak, az eddiginél 
hosszabb időre, vagyis több évre terjedő 
adómentességben részesülhetnek.

— Vendégszereplés. A kecskeméti mű
kedvelők zenekara (úri-banda), mint érte
sülünk, november hó 30-án Félegyházán fog 
hangversenyezni. Félegyháza város intel
ligens közönsége ugyanis egy önkéntes 
tűzoltóság szervezése és felállításán buzgól- 
kodik, hogy tehát a jótékony intézmény 
felállítására a szükséges tőkét összegyüjt- 
hesse, egy nagyszabású hangverseny rende
zését határozta el. E hangversenyi műkö
désre kérte fel a napokban egy városunkban 
járt küldöttség az úri-bandát, melyet az a 
legnagyobb készséggel elfogadott és meg
ígért. Az úri-banda most nagyban készül, 
hogy 15 év óta gyűjtött babérait egy gyei 
ismét szaporítsa

— Vasúti carambol. Folyó hó 14. és 
15-ike közti éjjel 11 — 12 óra közt óriási, 
több kilométer távolságra elhallatszó zaj 
riasztotta fel a vasúti állomás környékén 
lakó polgárokat. Mindenki a zaj okát kereste, 
kutatta. Csakhamar kitudódott, hogy a 
borzadalmas dörejt az indóháznál történt 
vonatösszeütközés idézte elő. Ugyanis a 
11 óra 39 perczkor Nagykőrös felől jövő 
tehervonat hibás váltóállítás következtében 
azon sínpárra tereltetett, melyen a helyi 
rendező mozdony végezte ép vizvételi mun
káját. A tehervonat neki ment az álló 
mozdonynak és azt teljes erővel neki vitte 
az ép ott felállított kocsisornak, melyek 
közül két gabona szállitmánynyal megrakott 
teherkocsit izzé-porrá tört. A tehervonat 
gépésze észrevette, hogy rossz útra terel
tetett, ellengőzt is adott, de oly kicsi volt 
a távolság gépje és a vizetvevő mozdony 
közt, hogy a bajt kikerülni már nem lehetett. 
A tehervonat személyzete közül senki sem 
sérült meg, a rendező mozdony fűtője kapott 
lábára egy kis ütést, de az oly jelentéktelen, 
hogy a szolgálatát megszakítás nélkül to
vább folytatta. A helyszínén a rendőrség 
részéről Füvessy r.-kapitány, a kit az éjjeli 
őrség a veszedelemről értesített — azonnal 
megjelent a pályaudvarban s ott a rend- 
fenntartás tekintetében, mivel egyéb dolga 
nem akadt, az intézkedést megtette.

— Új részvények. A mint halljuk, a 
kecskeméti kereskedelmi iparhitelintézet és 
népbank is alap- és tartalék tőkéjének gya
rapítása s az által hitelének emelése végett 
1000 db. új részvény kibocsájtását tervezi. 
A részvényeseknek az 1000 db. új részvényre 
elővételi joguk lenne 180 frt árban. Mindez 
azonban még nem véglegesen elhatározott 
dolog, hanem csak tervben van.

— A kecskeméti polgári dalkör pár
toló tagjai tiszteletére f. hó 24-én vasár
nap, a Lóth féle vendéglőben d a l e s t é l y t  
r endez .  Kezdete este '/a8 órakor. Belépti 
dij nem pártoló tagok részére 50 kr.

— Szerencsétlenség történt folyó hó 
14-ik napján délután 1—2 óra közt a 
Czolner-téri katonai lovardánál, ugyanis a 
katonai lovagló tiszti tanfolyam egyik 
tagja Johanovics kadéttal lova hanyatvágta 
magát és lovasát maga alá temette. A lovas
nak jobb karja könyökben eltört s kocsin 
szállították lakására.

—- Beküldetett. A színház főbejára
tánál, a színház udvarában öröksötétség 
honol. Ennek következtében a színházat el 
hagyó, a sötétségben botorkáló közönség ki 
van téve annak, hogy lábát vagy nyakát 
töri. A most jelzett helyeknek világítását 
a régi időkben a színigazgató eszközölte. A 
színházba járó közönség érdekében tehát ez 
alkalommal csak figyelmeztetni kívánjuk a 
szinigazgató urat, hogy a nagy közönség 
és saját jól felfogott érdekében a kivilágítás
ról gondoskodjék.

— Az ezeréves magyarország és a 
milleniumi kiállítás, czimmel az állam 
anyagi és erkölcsi támogatása mellett, egy 
album szerű diszmű jelenik meg, mely a 
milleniumi kiállítás, valamint a főváros ne
vezetesebb épületeit és látképeit, úgyszinte 
az ország szebb vidékeit és jelentékenyebb 
városait fogja sikerült képekben bemutatni 
s a képekhez csatolt, magyar, német, fran- 
czi és angol szöveg révén a külfölddel is 
megismertetni. Az első füzet 50,000 pél
dányban már megjelent s szép kivitelű ké
pei, és a tömör, lendületes irályban szer
kesztett szöveg bizonyára nagyban előfogják 
mozdítani a külföld érdeklődését a jövő, 
millenáris év ünnepélyei s általában hazánk 
iránt s nem egy előítéletet eloszlatva, új
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nézve, melyet a közös hadügyminiszter a 
közös hadsereg tisztjeihez a Magyaror
szágban életbe lépett polgári házasságra 
vonatkozólag kibocsátott. Br. Fehérváry 
honvédelmi miniszter rögtön felelt; el
mondta, hogy a hadügyminiszter a ma
gyar minisztertanács beleegyezésével adta 
ki azt a rendeletet s hogy a rendelet a 
törvénynek megfelelően a katonaságra 
nézve is kimondja, hogy a polgári házas
ságkötés a vallási kötelességeket nem 
szünteti meg. Az ellenzék, mert Polónyi 
nem a honvédelmi minisztert kérdezte, 
nem is akarta őt meghallgatni s még 
azután is, mikor Bánffy miniszterelnök 
kijelentette, hogy a válasz az egész 
minisztérium egybehangzó véleményével 
egyez, olyan botrányt csinált, a melyhez 
fogható kevés volt a magyar ország
gyűlésen.

Azok a képviselők, kik a polgári há
zasságtól annyira féltették a vallást, most 
azért haragudtak, hogyan meri a hadügy
miniszter és a magyar kormány a katona
tiszteket vallási kötelességeikre figyelmez
tetni. Más közönséges polgári eszű ember 
azt mondta volna a honvédelmi miniszter 
válaszára, hogy habár nem ő hozzá in
tézték is a kérdést, de mivel a válasz 
helyes, mert megfelel a törvénynek s a 
törvény a katonára is törvény, örömmel 
vesszük tudomásul. Igen ám, csakhogy 
Polónyiéknak fő a politikai botrány; olyan 
ez nekik, mint a halnak a viz.

Azóta folyik megint csöndesen a szó
áradat a költségvetésről; Kossuth Ferencz 
se tudott egyebet tenni nov. 12-iki beszé
dében, mint dobálta az üres szavakat és 
vádakat, Ugrón Gábor pedig, az egyedüli 
szabadalmazott hazafi, csalogatta Appo- 
nyit és pártját, hogy hagyják el a köz
jogi alapot és egyesüljenek a szélsőballal.

Meglehet, hogy lesz is belőle valami. 
Mert nov. 10-én Kassán Apponyi, a hová 
az úgynevezett nemzeti pártot szervezni 
ment (ezt a szegény pártot örökösen szer
vezik), olyan nyilatkozatokat tett „nagy“ 
beszédjében, melyek őt csak egy hajszál
nyira választják el a függetlenségi párt
tól s melyekből az látszik, hogy a vám- 
és kereskedelmi szerződések tárgyalásánál 
Apponyi és pártja nem hogy támogatná 
a kormányt, hanem inkább akadályozni 
igyekszik, a mi csak kárára lehet Ma
gyarországnak. Sőt Apponyi egyenesen 
felhivta a függetlenségi pártot, hogy a 
véderővita idejében kötött fegyverbarátsá
got ujitsák meg.

Wlassics Gyula vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter meg nov. 11-én Teines- j 
váron mondott figyelemre méltó és nagy ; 
hatású beszédet. Határozottan megczáfolta 
azt a ráfogást, mintha a kormány és pártja 
a papi javakat el akarná venni, vagy az 
összes iskolákat államosítaná. Szerinte az 
egyházpolitika be van fejezve. Egyúttal 
kereken kijelentette Apponyi kassai be
széde ellenében, hogy a kormány és kor
mánypárt Apponyit sem miniszteri tárczá- 
val meg nem kínálta, sem a pártba nem 
hívta, tehát mindaz, a mit erről Apponyi 
beszélt és a mit ehhez fűzött, csak túlsá
gos képzelődés.

Salisbury, az angol miniszterelnök is 
mondott nagy beszédet; megakarta nyug
tatni a világot a Törökországban létező 
óriási forrongásra s a belőle támadható 
háborúra és európai veszedelmekre nézve; 
de bizony nem igen sikerült neki. A tőzs
dén nyakra-főre estek az árfolyamok a 
háborútól való félelem miatt annál is in
kább, mert a spekuláczió előzőleg ugyan
csak fölverte az értékeket. Rengeteg millió j 
veszett el nehány nap alatt.

A szegény kis Boris herczeget, Fer
dinand bolgár fejedelem fiát, ki még azt ! 
sem tudja, hogy ő római katholikus, át
keresztelik a görög keleti vallásra a bol
gár nép, vagy talán inkább Oroszország 
kívánságára. Ilyen a politika!

Mosonymegyében a megyebizottsági 
tagok választásánál győzött az úgyneve
zett néppárt. Ez nem esoda, ha igaz az 
a hir, hogy egy plébános avval fenyegette 
mindazon híveit, kik nem akartak a nép
párttal szavazni, hogy nem részesíti őket 
a halotti szentségekben s nem engedi a 
temetőbe eltemetni.

Lueger Károlyt, a magyarfaló anti
szemita izgatót, Bécs város községtanácsa 
újból megválasztotta polgármesternek, da
czára, hogy О Felsége múltkori megvá
lasztatását nem hagyta jóvá. Erre a bécsi 
községtanácsot feloszlatták s igy nem lesz 
alkalma Luegernek Bécs város becsületét 
megmentenie. Szegény Bécs! —у —у.

Színház.
Szűk helyünk maradt az e heti játék- 

rend elreferálására, pedig el kell ismernünk, 
hogy érdekes volt. Általában szembetűnő, 
mily gazdag repertoirral dolgozik Rakod- 
czay s milyen ügyesen tudja azt beosztani.

Szombaton a M a d a r á s z  ment szép 
ház előtt. Az operette-ensemble ismét bi

zonyságot adott jelességéről. A n d a y  (feje
delemnél kiválóan hangjánál volt, talán még 
sohsem hallottuk ilyen tisztán és édesen 
csengeni. Minthogy kevesebbet kellett mo
zognia, játéka is eléggé megfelelt. T or ossy 
(Milka) bár észrevehetőn küzdött némi in- 
dispositio ellen, derekasan megállotta helyét, 
ügyes volt és eleven. Tisztelői egy csokor
ral is kitüntették ; Andayt csak tapsai, sok, 
sok tüntető tapssal. Utóvégre még irigyke
dést költenek a két primadonnánk között. 
F ö l d v á r y  kitűnő madarász volt.

Vasárnap M é l t ó s á g  о s c s i z m a d i a  
telt házzal, a czimszerepben В ék é s -sei, 
aki valóságos kabinet-alakítást mutatott 
be e szerepében. Jó lett volna Mi k l ós s y  
is, csak ne forgatná olyan szörnyűségesen 
a szemeit.

Hétfőn díszes, nagy közönség előtt, 
zsúfolt karzattal B á n k - b á n ,  a czim
szerepben K o m á r o m y  Alajossal. A vén 
huszár, aki mielőtt végkép kiejtené kezéből, 
még egyszer meglobogtatja a zászlót, melyet 
annyiszor vitt diadalra. Láttunk már 1 
zonyosan erőteljesebb Bánkokat is, t 
intenzivitással, a szenvedély külső jelei 
kevésbé heves kitöréseivel: de azért meg
ható és kegyeletes dolog volt az öreg urat 
élvezni. A régi iskola sok tekintetben túl 
szárnyalt, sok tekintetben utói nem ért 
stilja, régi nagyokra, Lendvayra, Egressyre 
emlékeztetett egy-egy vonás és elmohoso- 
dott emlékeket elevenített föl. A társulat 
pompás babérkoszorút nyújtott át neki nyílt 
színpadon; a közönség pedig zajosan meg
tapsolta. G y u r m á n  Melindája nem volt 
valami kiváló alkotás, de nagyon szép, á t
gondolt, kissé talán hideg kidolgozás. Igaz, 
hogy Melinda nagyon „együgyű,“ de annál 
több s z í v  és poézis van benne. A szivbeli 
érzelmek egész skálája megszólal Melindá
ban s legkevésbé még a báj és kel lem,  
épen az a kettő, mit Gyurmán oly kitünően 
tud visszaadni. Szó sincs róla, szívesen néz
tük, a mily szívesen látjuk mindig ezt a 
kitűnő erőt a színpadon, de teljesen ma 
mégse elégített ki bennünket. A i t n e r  
Gertrudisa a királynét inkább külsőségek
ben ábrázolta s akkor se mindig helyesen: 
úgy vettük észre, nem igen tud szerepeinek 
lényegébe behatolni. C s e t é n y i  csinált 
Izidorából a mennyit lehetett. R a k o d c z a y  
Biberach-jában sok volt a bonhomiából, ke
vés a démoniból; kérdés, ez-e a helyes fel
fogás? Szinte meglepett bennünket R a j z  
Peturja: igaz, őszinte és közvetlen volt; 
egyöntetű és következetes alakítás. Petur 
ugyan olyan szerep, mely maga magát 
játssza, de azért ember kell hozzá, aki be
töltse. Az est élvezetének egyik jó résztort 
Rajznak tartozunk. I v á n y i  (Ottó) a ro
pogó jambusok közül kikivánkozott az ő 
burleszk ízlésű bonvivantjai után: ott sok
kal inkább helyén is van. Az összjáték ki
elégítő, a kosztümök feltűnő szépek és kor- 
hűek voltak.

Szerdán a Sardou Új czég-je ment 
kielégítő, szép előadásban. C s e t é n y i  új 
babérral szaporította eddigi diadalait; 
talán még lesz módunkban e darabra vissza
térni.

Csütörtökön A k é k s z a k á l l ú  her -  
czeg  ment, Offenbachnak ez a pompás 
zenéjű, a maga nemében szinte klasszikus 
operettéje, a melyből magából kitelnék egy 
egész tuczat új operettére való melódia. Áz 
előadás egészben jó volt. T o r o s s y  (Bon- 
lotte) egész kedvességét és ügyességét kir 
fejtette, hangjánál is volt s egyes dalait 
igazán nagy hatással énekelte. A n d a y  
(Fleurette) szerepe most szűkebb keretű 
volt, s azért ma ő kapott viszont tisztelői
től egy pompás csokrot; a Madarászban 
épen megfordítva volt. F e r e n c z y  kitűnő 
Bobeche király volt, alig birt a jó kedvével. 
Talán a helyiérdekű viezczek, épen mert 
nem igen sikerültek, elmaradhatnának. Jó 
volt F ö l d v á r y  is (Popolini); de a Tor-  
d a y  kékszakállú) hangját erős próbára tette 
az erejét fölülmúló szerep. S z a b ó n é (Kle
mentine) megállta helyét.

— Katona-ünnepek. Katona József 
születésnapjának évfordulója, hova tovább 
mind nagyobb helyi ünneppé növi ki magát. 
Első sorban a középiskolák ünnepeltek, 
nagyobbára a maguk körében. Az ev. ref. 
gymnasium önképzőkörében Nagy Ferencz 
tanár úr lelkes és megható beszédével kez
dődött az ünnep. Azután Szalontai Zoltán 
VIII. o. tanuló ódáját szavalta Sipos Béla 
VIII. o. tanuló. Ugyanennek alkalmi beszé
dét Papp Gyula VIII. o. tanuló szavalta 
el. Garay János Bánk-bánját elszavalta 
Molter Emil VIII. o. tanuló. Közben ének 
és zene volt.

A kegyesrendieknél Kovács Antal tanár 
úr vezetése alatt tartották az ünnepet.

A főreáliskolában Fleischer József VIII. 
o. tanuló Sántha Károly ódáját szavalta 
el. Moór Lipót VIII. o. tanuló Bánk-bán 
történetét mondotta el. Tápay Zs. és Velzer 
Alajos VII. o. tanuló egy részletet szavalt 
Bánk-bánból.

A délután folyamán a színtársulat ki
vonult a sétatéren levő Katona-szobor elé, 
ott Rakodczay igazgató emelkedett szellemű 
beszédet mondott, a szoborra pedig pompás 
babérkoszorút tettek le.

Legnagyobb szabású természetesen a 
Katona-kör ünnepe volt, melyen diszes és 
válogatott közönség vett részt. Horváth 
Döme elnöki megnyitója után Kovács Antal
k. r. tanár úr magvas és magas színvonalon 
álló tanulmányt olvasott fel Katona és 
Kisfaludy S. Bánk-bánjáról. Majd Szabó 
József anyakönyvvezető úr szavalta nagy 
hatással Pajor István Katona József emlé
kezete ez. ódáját. Közben a városi dalárda 
énekelt igen szép praecisitással.

Este a színházban Bánk-bán ment igen 
kielégítő előadásban s az ünnepnek nem 
legcsekélyebb mozzanata, hogy a karzat 
zsúfolásig tömve volt.

— A receptió törvény életbeléptetését 
a helyi izr. hitközség f. hó 23-án délelőtt 
10 órakor istentisztelettel ünnepeli meg. Az 
elöljáróság felkérésére Kecskeméti Berta 
úrnő fog énekével az istenitisztelet ünne
pélyességének emelésére közreműködni.

— A rombolások, melyek nyomán 
városunk Phőnixként emelkedik ki kisvárosi 
jellegéből, ismét megkezdődtek. A róm. kath. 
egyház háznégyszöge (Gyenes—Witmann- 
féle üzletek helyisége) a hét folytán az 
újabb idők fejlettebb Ízlése folytán lebon
tásra került. A városi tanács mindenesetre 
igen helyesen járt el, hogy az árverés mel
lőzésével, kisebb részletekben adja el az 
épület használható' anyagát, igy nemcsak 
több bevételt ér el, hanem a verseny mel
lőzésével, nem az építő vállalkozók kapzsi
ságának ad újabb tápot, hanem a lakosság 
azon részét is részelteti az olcsó vásárlás 
előnyeiben, mely szigorúbb helyzetében, ár
verés alkalmával a nagyobb tőke által 
folytonosan háttérbe szorittatik. Ezzel kap
csolatban megemlítjük, hogy jövő tavaszra 
az egész piacztér rendezve lesz.

— Közgyűlés- A „Kecskeméti Takarék- 
pénztár Egyesület“ f. évi november hó 14-ik 
napján délelőtt 10 órakor a kaszinó nagy
termében rendkívüli közgyűlést tartott, a 
melynek lefolyása a következő volt: Dr. 
Szeless József igazgatósági elnök megálla
pítván azt, hogy az érvényben levő alap
szabályok 17-ik §-a szerint megkívánt olyan 
30 részvényesnél, a kik a kibocsájtott rész
vényeknek legalább */,„ részét képviselik, 
több van jelen, a rendkívüli közgyűlést 
megnyitottnak nyilvánította s előterjesztette, 
miszerint az igazgatóság ez év elejen tartott 
rendes közgyűlés határozatának és megbíza
tásának annyiban eleget tett, hogy az alap
tőke fölemelése teljesen keresztül vitetett 
és igy az most már 600,000 korona, vagyis
300,000 forint. Hogy a tartaléktőkéhez 
mennyi lesz csatolható, azt ez idő szerint 
még nem lehetett pontosan kiszámítani, mert 
az új részvények után fizetendő illeték 
mennyisége, valamint az új részvények űr
lapjainak (blanquetta) előállítási stb. költsé
gei csak később lesznek megtudhatók; hanem 
az igazgatóságnak és a felügyelő bizottság
nak a folyó év üzletéről, a jövő év elején 
tartandó évi rendes közgyűlés elé terjesz
tendő jelentésében és 28-ik évi zárszámadá
sában már az is pontosan ki lesz mutatva. 
Evvel kapcsolatban az igazgatóság azon 
javaslata, hogy ne 1000 db 600 korona 
névértékű (a mint azt az év elején tartott 
rendes közgyűlés elhatározta), hanem 2000 
db 300 korona névértékű részvény állíttassák 
ki s adassák ki a részvényeseknek, egyhan
gúlag elfogadtatott. Ezután előadta az igaz
gatósági elnök, miszerint özv. Steinwurz 
Józsefné, — ámbár kellőleg értesittetett, 
mégis úgy az igénye bejelentésére, mint a 
befizetés teljesítésére kitűzött határidőket 
elmulasztotta — a végett folyamodott az 
igazgatósághoz, hogy 6 db fél részvény — 
darabonként 100 frt lefizetése mellett — 
részére adassák ki. Az igazgatóság folya
modó nőt azon okból, mivel a kitűzött 
határidőket elmulasztotta, kérelmével elú- 
tasitotta.- E közgyűlésen, bár a tárgysoro
zatba különösen nincs bevéve, ezen ügyet 
az elnök azért hozta fel, hogy ne maradjon 
függőben a jövő év elején tartandó évi 
rendes közgyűlésig, hanem most intéztessék 
el véglegesen. A közgyűlés az igazgatóság 
elútasitó határozatát annyival is inkább 
jóváhagyta, merta közgyűlést néhány nappal 
megelőzőleg megtartott nyilvános árverésen 
eladott 11 db fél (vagyis most már új) 
részvény között ott volt, a folyamodó nő 
által részére kiadatni kért 6 db félrészvény 
is (körülbelől 6000 forintról volt szó). Az 
igazgatóságnak az alapszabályok módosítása 
iránti javaslata is egész terjedelmében el
fogadtatott.

— A kecskeméti Katona József kör
1894 iki évkönyve, dr. Kovács Pál titkár 
és jogakadémiai igazgató ügyes és körül
tekintő szerkesztése mellett, gazdag tarta
lommal megjelent. A hivatalos rész a köz
gyűlési jegyzőkönyvet, a jelentéseket s a 
tagok névsorát foglalja magában, majd a 
Jósika ünnepélyről emlékezik meg s közli 
Liszka Béla felolvasását és Endrődy Sándor 
alkalmi költeményét. Végül az 1894. évben

tartott fölolvasásokat, melyek művelt társa 
dalmunknak, annyi műélvezetet nyújtottak, 
egész terjedelmükben adja. A fölolvasások: 
„A házasság és társadalom“ Hanusz István
tól, „A franczia Riviera“ Vajda Viktortól, 
„Az autropologiáról“ Hanusz Istvántól, 
„Csillagászati érdekességek“ Gulácsy Gyu
lától és „A szép mostoha“ — elbeszélés — 
Nagy Ferencztől, magas szinvonalra emelik 
nemcsak az évkönyvet, hanem irodalmi fej
lettségünknek is hű tükrét nyújtja.

— Adómentesség. A pénzügyi-minisz- 
teriumban már készen van azon törvény 
javaslat, mely szerint a vidéki városokban 
épített új házak után a tulajdonosok, ha 
az előirt feltételeknek eleget tesznek és 
kellő időben folyamodnak, az eddiginél 
hosszabb időre, vagyis több évre terjedő 
adómentességben részesülhetnek.

— Vendégszereplés. A kecskeméti mű
kedvelők zenekara (úri-banda), mint érte
sülünk, november hó 30-án Félegyházán fog 
hangversenyezni. Félegyháza város intel
ligens közönsége ugyanis egy önkéntes 
tűzoltóság szervezése és felállításán buzgól- 
kodik, hogy tehát a jótékony intézmény 
felállítására a szükséges tőkét összegyüjt- 
hesse, egy nagyszabású hangverseny rende
zését határozta el. E hangversenyi műkö
désre kérte fel a napokban egy városunkban 
járt küldöttség az úri-bandát, melyet az a 
legnagyobb készséggel elfogadott és meg
ígért. Az úri-banda most nagyban készül, 
hogy 15 év óta gyűjtött babérait egy gyei 
ismét szaporítsa

— Vasúti carambol. Folyó hó 14. és 
15-ike közti éjjel 11 — 12 óra közt óriási, 
több kilométer távolságra elhallatszó zaj 
riasztotta fel a vasúti állomás környékén 
lakó polgárokat. Mindenki a zaj okát kereste, 
kutatta. Csakhamar kitudódott, hogy a 
borzadalmas dörejt az indóháznál történt 
vonatösszeütközés idézte elő. Ugyanis a 
11 óra 39 perczkor Nagykőrös felől jövő 
tehervonat hibás váltóállítás következtében 
azon sínpárra tereltetett, melyen a helyi 
rendező mozdony végezte ép vizvételi mun
káját. A tehervonat neki ment az álló 
mozdonynak és azt teljes erővel neki vitte 
az ép ott felállított kocsisornak, melyek 
közül két gabona szállitmánynyal megrakott 
teherkocsit izzé-porrá tört. A tehervonat 
gépésze észrevette, hogy rossz útra terel
tetett, ellengőzt is adott, de oly kicsi volt 
a távolság gépje és a vizetvevő mozdony 
közt, hogy a bajt kikerülni már nem lehetett. 
A tehervonat személyzete közül senki sem 
sérült meg, a rendező mozdony fűtője kapott 
lábára egy kis ütést, de az oly jelentéktelen, 
hogy a szolgálatát megszakítás nélkül to
vább folytatta. A helyszínén a rendőrség 
részéről Füvessy r.-kapitány, a kit az éjjeli 
őrség a veszedelemről értesített — azonnal 
megjelent a pályaudvarban s ott a rend- 
fenntartás tekintetében, mivel egyéb dolga 
nem akadt, az intézkedést megtette.

— Új részvények. A mint halljuk, a 
kecskeméti kereskedelmi iparhitelintézet és 
népbank is alap- és tartalék tőkéjének gya
rapítása s az által hitelének emelése végett 
1000 db. új részvény kibocsájtását tervezi. 
A részvényeseknek az 1000 db. új részvényre 
elővételi joguk lenne 180 frt árban. Mindez 
azonban még nem véglegesen elhatározott 
dolog, hanem csak tervben van.

— A kecskeméti polgári dalkör pár
toló tagjai tiszteletére f. hó 24-én vasár
nap, a Lóth féle vendéglőben d a l e s t é l y t  
r endez .  Kezdete este '/a8 órakor. Belépti 
dij nem pártoló tagok részére 50 kr.

— Szerencsétlenség történt folyó hó 
14-ik napján délután 1—2 óra közt a 
Czolner-téri katonai lovardánál, ugyanis a 
katonai lovagló tiszti tanfolyam egyik 
tagja Johanovics kadéttal lova hanyatvágta 
magát és lovasát maga alá temette. A lovas
nak jobb karja könyökben eltört s kocsin 
szállították lakására.

—- Beküldetett. A színház főbejára
tánál, a színház udvarában öröksötétség 
honol. Ennek következtében a színházat el 
hagyó, a sötétségben botorkáló közönség ki 
van téve annak, hogy lábát vagy nyakát 
töri. A most jelzett helyeknek világítását 
a régi időkben a színigazgató eszközölte. A 
színházba járó közönség érdekében tehát ez 
alkalommal csak figyelmeztetni kívánjuk a 
szinigazgató urat, hogy a nagy közönség 
és saját jól felfogott érdekében a kivilágítás
ról gondoskodjék.

— Az ezeréves magyarország és a 
milleniumi kiállítás, czimmel az állam 
anyagi és erkölcsi támogatása mellett, egy 
album szerű diszmű jelenik meg, mely a 
milleniumi kiállítás, valamint a főváros ne
vezetesebb épületeit és látképeit, úgyszinte 
az ország szebb vidékeit és jelentékenyebb 
városait fogja sikerült képekben bemutatni 
s a képekhez csatolt, magyar, német, fran- 
czi és angol szöveg révén a külfölddel is 
megismertetni. Az első füzet 50,000 pél
dányban már megjelent s szép kivitelű ké
pei, és a tömör, lendületes irályban szer
kesztett szöveg bizonyára nagyban előfogják 
mozdítani a külföld érdeklődését a jövő, 
millenáris év ünnepélyei s általában hazánk 
iránt s nem egy előítéletet eloszlatva, új


