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I I u s v é t .
Husvétját ünnepli a keresztény világ. 

Az evangéliumi könyvek szabatosan ma
gyarázzák e nap erköícs ethikai jelen
tőségét, amely nem más, minthogy min
den gonoszság fölött győzedelmeskedik 
a jó, minden sötétség fölött a világos
ság. Hengergessenek nehéz sziklakövet 
az igazságra s őrizzék koporsáját bár 
a zsarnokság zsoldosai, a kő szétnyílik 
s az igazság^ diadalmas, ragyogó, fehér- 
fényű szárnyon röppen ki. Erejétől föld
re vágódnak, világosságától megvakul
nak a sirtörző zsoldosok. így mondja az 
evangélium és az apostolok igéje szent, 
dönthetetlen.

Mióta a keresztrefeszített, szikla - sír
ba zárt Igazság föltámadt, a hosszú év
századokon át az evangélium tanítását 
igazolta minden pillanat. Az igazság ere
je nagy, földöntúli és valamikor bizton 
föltámad.

De mikor.-' Az evangélium igv irja ;
— És harmadnapon föltámada !
Harmadnapon tehát. Ez az a harmad

nap, amely már annyiszor eljött és még 
el fog jönni számtalan sokszor, vala
meddig csak sírba zárják földön az igaz
ságot.

Minden elnyomott igaz eszmének, min
den sziklakővel lezárt igaz ügynek elér

kezik egyszer a föltámadása az a bizo
nyos harmadnap, amelyen klasszikus 
alakot ölt az evangélium gyönyörű pa
rabolája.

Vájjon mikor jő el a mi harmadna
punk ? E nemzet, amelyet annyiszor 
zártak sziklasirba, mikor fog már vég
legesen föltámadni V Ki tudná megmon
dani

Hiszen talán az Igazság fiának sem 
kellett annyit szenvednie, annyit verej
tékeznie a szenvedések olajfás hegyén, 
mint ennek a hányatott nemzetnek

Hányszor eladtak, hányszor koporsó
ba zártak ! Megjártuk a koponyák he
gyét, éreztük a keresztrefeszítés kínjait, s 
Mohácsnál, Világosnál sírba zártak.

Es élünk. Feltámadunk mindannyiszor, 
mert mienk az igazság. Evangéliumi sors 
ez. A születésünk jegyzett el a tenger 
szenvedéseknek, de ugyancsak a szüle
tésünkkel váltottunk jogot az örökkön- 
örökké való föltámadásra. Mert nagy
szerű születés volt az.

Az a csodálatos és óriási lépés, mely 
a pogány oltárok mellől a magyart az 
egyedül fejlődésképes, müveit keresztény 
világ szentegyházába vezette, volt létünk 
kezdete, születésünk pillanata. Most egy 
elmúlt ezredévnek közös távlatából nézve, 
szinte káprázatnak tetszik ez a históriai 
valóság. Aminthogy csakugyan ragyogó
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A sevillai főutcán.
Irta: Richter Mátyás, főgymn tanát.

Tavaly egy meleg nyári vasárnapon a nagy
szerű dejeuner után a gyomrát és a kényel
met rnindenekfölött szerető lakótársam végig- 
nyujtózott a megvetett ágyon, és azon többször 
hangoztatott elvnél fogva: «Munka után édes 
a nyugalom«, álomra hajtotta fejét.

— Mig te alszol, — gondoltam magamban, 
— világgá bocsátók egy-két sort.

Alig értem az első mondat végére, társam
nál már beállt az éjszaka.

#

En a betűket róttam, ő meg muzsikált 
hozzá. Nagy zenei talentumát mutatta be 
hangszerek nélkül . . . alvása közben.
Hol morgott, mint a nagybőgő, hol klarinét
hangon rémes gixereket vágott ki, közbe-közbe 
mint valami pikulából egy-egy magas han
got sivított bele. vagy mélabűs fuvolahangot 
hallatott, vagy pedig mintha fütyülőt fújt 
vagy pipafüstöt eregetett volna ki a szájából, hol 
meg szuszogott es fulladozott, hol pedig hür- 
gött. A nagy meghatottságtól még a lábam 
is megindult, és jókedvében akkorákat rúgott 
az ágyán, hogy á munkájában megzavart mű
vész azonnal megfordult, s elhaló hangon

kérdezte: «Mi az?« A következő pillanatban
pedig . . . folytatta változatos koncertjét.
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Elek-halok a muzsikáért, szívesen elhall
gatom bármeddig is, de ezek a zenei han
gok képesek lettek volna . . . nem a figyel
memet lekötni, hanem kiűzni a világ végére 
is. Képtelen voltam egy okos gondolatot is 
papírra vetni. Befejeztem levelemet és meg
indultam a postára.

15 óra Cd. u. 3) volt. A szálloda kapualjá
ban az utca felől a tolongva áradó néptömeg 
zaja, lármája, hangos beszéde és kacaja ütötte 
meg fülemet.

— Mi van ott künn?
Kiállók a kapuba és szétnézek. Szokatlanul 

élénk az utca. Sevilla mindkétnemű fiatalsága 
csapatosan vonul egy irányba.

Hová mennek ezek?... Ahá ! . . . Hihe
tőleg a zöldbe, hisz vasárnap délután van.

Egy-egy senor itát 3—4 cabal leró is kisért, 
— akárcsak nálunk a vasárnap délutáni pro- 
menádon, beszélgetve, enyelegve, tréfál
kozva. Mihelyt elém értek, megszakadt be
szédjük fonala, rám meresztették villogó fekete 
szemöket, és az elég csinos senoriták végigmér
tek tetőtől-talpig, némelyik még kézzel is mu
togatott rám. es . . . kacajra fakadtak.

Mi nevetni való van rajtam ? s végig
nézek ruhámon. Csakhamar kitaláltam, hogy

káprázat, sejtelmes csoda. Ugyanaz a 
csoda, a mely az igazság fiának születé
sénél az egyszerű istálló felett megállí
totta útjában a csillagot, a mely a szüle
tett gyermeket isteni küldetésre ren
delte.

Ki vitatná azt, hogy az Ázsiából jött 
magyarnak nem lett volna küldetése e 
földön? Hiszen hosszútizszázadalatt min
dig küldetésünknek éltünk. Végvára vol
tunk a keresztény nyugatnak, a pogány 
kelettel szemben s e küldetésünk mellett, 
akárcsak az igazság fia, magunkkal nem 
törődtünk.

És eladtak és koporsóba zártak ben
nünket. Hanem hiába! Föltámadunk 
mindig és föltámadunk ezután is, mert 
nem múlhat el a földön az igazság és 
minden sötétség fölött győzedelmeskedik 
a világosság.

Talán nem támadtunk még fel végle
gesem Talán a ragyogó, káprázatos har
madnap, az evangéliumi tanítás szerint 
eljő, még nem virradt ránk teljesen. De 
föl fog virradni. \i nemzet e társadalom 
már bölcsőjében hordta az égi feltétele
ket, melyek mellett a Golgotha-ut szen
vedésein át el kell jutni az örökön-örö- 
kévaló föltámadásig.

És föltámadunk !

fekete papi civilruhámat találják fölötte ko
mikusnak. Ilyet ok még sohasem láttak, mert 
a spanyol pap, épugy, mint a francia és az 
olasz, sohasem jár civilben. Ami pedig a spa
nyol divattól eltérő, azt kinevetik.

Ok az én ruhámat furcsának találták, én 
pedig megbámultam az övékét. A sevillai leá
nyok öltözete hasonlít a bajai iparos leányok 
öltözetéhez, csakhogy fejükre kalapot vagy 
kendőt nem tesznek soha, hanem szép, dús 
fekete hajkoszorujukat mindig még hét
köznap is rózsa vagy fehér virágcsokor 
díszíti, és vékony, finom, színes vállkendöt 
viselnek, melyet hosszában kétrétbe hajtva, 
úgy vetnek magukra, hogy hosszú fekete 
selyem rojtjai a csípőtől majdnem térdig le- 
csüngenek.

Az úri hölgyek is napközben csak nagy 
ritkán viselnek kalapot, hanem, mint a mad
ridiak, kis fekete csipke vagy selyemken
dövei, úgynevezett Minitilhival födik be haj
koszorujukat, melynek a mellre párhuzamo
san lehulló két csücskét a nyaknál, anélkül, 
hogy összeérnének, a ruhához tűzik. Ez a ken 
dőcske. mint ók nagyon jól tudják, rendkívül 
emeli az arc szépséget. Csak este hódolnak 
a kalupdivatnak, ha napnyugta felé a Gua
dalquivir folyó partjára mennek sétálni, vag\ 
kocsikázni, a madridiak pedig, ha este 21 ti)>
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A „1Ttjai 1 lirlaj)**
delem “ című cikkét »
télén ül az al kérdés
vájjon el kéjszelhető- (
vita il\zen mederben

Minő hitvány vé-

hogy politikai 
folytattassék le ? 

Elképzelhetö-e, hogy politikai programm, 
politikai tartalom helyett csodabogarak 
tálaltassanak fel a nagyközönségnek ? 
Vagy talán politika az, ha a Bajai 1 Iir- 
lap egy elmeluttatást tart arról, hogy 
kevés jártassága van az állattanban 
(zoológiában)? Vájjon politika az, hogy 
a „hitvány" szót ethymologizálja ? Vagy 
az a föpolitika, hogy valamelyik párt 
az ö kifejezésük szerint „allegorikus hiz
lalást" végezzen? Melyik politika legyen 
erre az alapra fektetve, az országos 
vagy a helyi, vagy akár mind a kettő?

Tehát cikkük tartalma: zoológia, e- 
thymológia és allegória. Kzenkivül fel
említik, hogy e sorok írója lángeszű és 
még egy csomót —n-eznek is. Kijelen
tik továbbá, hogy ők őszinték, mi azon
ban csupán hangzatos frázisokat mondunk. 
Persze, mi irtunk széllelbéleltségről, puf- 
fadtságról, derékbeadásról (zoológia, al- 
legórikus hizlalás és járulékai.) Előadják, 
hogy mi kiabálunk, az ő hangjuk azon
ban csupán messze hallatszik el. Mind
ezek mellett legnagyobb szerénységgel 
és pirulva jelentik ki, hogy politikai 
érettség és irmodor dolgában kiokta
tásra nem szorultak, azt nem fogadnak el.

Erre a „tárgyilagos,1 * * * 5* „elegáns," „in
telligens" modorú, erre a magas nívójú 
politikai vitára a mit, a „Bajai Hirlap“ 
folytat — elfogadom a Bajai Hirlap propo- 
zicióját. Minthogy a saját dolgunkban 
stílusunkat illetőleg, úgy akár képessé
geink tekintetében elfogultak lehetünk ; 
teljesen osztozom a „Bajai Hírlap" vé-

„ . „ t .. »<) v« ! 1 ' ; leményében, hogy bízzuk cikkeink meg-Zoologia és allegorikus hizlalás. ítél̂ s-, az orsZá„os kapacitásokból áiió
i zsűrire. Tehát ők ajánlották, én meg el- 
! fogadom Előre kijelentem, hogy ha a 

zsűri nekik fog igazat adni, nyilvánosan, 
lapunkban meg fogom őket követni. Ha 
azonban az világlanék ki, hogy bizony 
az én cikkemre adott válasz nem méltó 
és ez minden egyéb, csak nem politizá
lás. akkor sem kívánok önöktől semmi 
egyebet csak azt, hogy a jövőben olyan 
cikkeket írjanak, amire aztán érdemes 
legyen reflektálni. Remélem, nem lesz
lehetetlenség.

n.

\

a következő lel
intézi most a ma-

Uj ő/vhos tagok. Felhívás a közönségben
Magyarságunknak, nemzeti kultúránk

nak uj társadalmi erőssége, vára épült. 
Erősebb vár a kőből épült kolosz- 
szusoknál, mivel magyar lelkünk ereje 
van benne. A magyar föld szíve dob
bant meg. és ennek a dobbanásnak 
magyar kezek adtak kifejezést, a mikor 
megépítették a Délmagyarországi Ma
gyar Közművelődési Egyesületet, hogy 
a magyar kultúra vonzó fegyverével 
meghódítsa a magyarságnak az or
szág legszebb, legnépesebb és leggaz
dagabb területét : a déli Magyarorszá
got. Betöltse azt magyar lélekkel, ma
gyar érzéssel, magyar szeretettel és az 
egységes magyar nemzet mindeneket 
átható gondolatával. Egy hatalmas cen
trumból irányítsa Délmagyarország ap
róbb, magyarosító tendenciájú egyesü
leteit és a béke minden eszközével, de 
a nagy eszméhez méltó minden erővel 
ápolja, fejlessze, erősítse a hazafias ma
gyar nemzetet és terjessze a magyar 
nyelv ismeretét.

A hazaszeretet avatta fel az uj egye
sület zászlaját, melyet kell, hogy a hon
szerelem lengessen magasan. A kultur- 
egyesület, a melynek alapszabályait a 
belügyi kormány már megerősítette most, 
teljes erővel folytatja a szervezési mun
kálatokat és e célból 
kés hangú felhívást 
gyár közönséghez :

F e l h í v  á s.
Délmagyarországon, hazánk e leggazdagabb 

és legnépesebb területén, az idegen törekvé
sek évről-évre tért hódítanak. A külföldről 
szított izgatás mindinkább előre tör és a ma
gyar befolyás a magyarság nemtörődömsége 
folytán hátra szorul.

Az idegen áramlatot segíti minden: a temp
lomuk, a felekezeti iskolájuk, a pénzintézeteik 
és a rokonnyelvű külföld. Ellenben a ma
gyarságnak Délmagyarországon eddig sem
miféle segítsége nem volt.

Most magyarságunknak, nemzeti kultúránk
nak uj társadalmi erőssége, vára épült Dél
magyarországon is, hogy e gazdag búzatermő 
földet, e kalászos rónaságot, az ország e leg- 
dúsabb területét megmentse a magyarságnak. 
Apponyi Albert gróf, Dessevvffy Sándor csa- 
nádegyházmegyei püspök, Császka György dr. 
kalocsai érsek, Fehér Ipoly dr. pannonhalmi 
főapát, Németh József felszentelt püspök, Vá- 
rady Árpád dr. c püspök, Rákosi Jenő, Fáik 
Miksa dr. főrendiházi tagok, Urbán Iván, La- 
tinovics Pál, Lukács György dr., Meskó Sán
dor dr., Csathó Zsigmond dr., Pogány Károly, 
Molnár Vük tor dr., Dellimánics Lajos dr., Kál- 
lay Albert, Schmausz Endre, Zákó Milán és 
Péter Pál főispánok, a magyar kultúra, a nem
zeti művelődés c jeleseinek tiszteletbeli elnök
sége mellett megalakult a » Délmagyarországi 
Magyar Közművelődési Egyesületet és céljául 
tűzte ki, hogy kitartással előre haladjon a 
magyar kultúra terjesztésének útján, mert a 
nemzeti gondolat és a nemzeti aspiráció im
már nem állhat meg annál a pontnál, a mely 
a magyarság öntudatát folyton-folyvást ébren 
tartja, hanem kell, hogy hathatósan és ered
ményesen működjék abban az irányban is, 

| hogy a barátságos és a magyarság iránt sim- 
I patikus idegen nyelvű népek a magyarosodás 

gondolatát megszeressék.

óra után a Jardin del Bnen Retiro korzóján 
megjelennek.

Minthogy ott a kapuban nem akartam ne
vetség tárgyává lenni, azért csakhamar bú
csút vettem a kapufélfától, s megindultam a 
belváros felé, hogy valami postaszekrényt 
keressek. Néztem jobbra, néztem balra, de 
falon lógó ládikát nem láttam sehol.

A szűk utcákban alig tudtam keresztül 
vergődni a rengeteg tömegen. A nap forrón 
tűzött, és »izzada orcám.« Törülgettem is sza
kadatlanul. A büszke spanyol pedig fel sem 
vette, rég megszokta már a nap perzselő su
garait.

A főutca felé és a főutcán már nem is jár
tak az emberek, hanem nagy csoportokba 
verődve álltak, különösen legények, volt köz
tük baka is, és élénken vitatkoztak.

Mi van itt? Miről foly a beszéd? . . .
% /

Nagy dolog történhetett itt, vagy van készü
lőben 1 tört ki belőlem a kíváncsiság. — En
nek a dolognak a végére járok, ha estéiig 
tart is! De előbb hol egy levélszekrény?

A főutca elején egy ház falából fehér már
ványból művészileg kifaragott oroszlánfej 
bámul nyitott szájjal a járó-kelő vagy álló 
közönségre. Egy pillanatra megálltam előtte 
es gyönyörködtem a szép fejben. Ekkor az a 
gondolatom támadt, hogy ez a nyitott száj 
bizonyára azt jelenti, hogy a gazdája éhes, 
és valami falat után áhítozik. Hogy tehát 
hiába ne tátogassa rám a száját, fogtam a 
levelemet s behajtottam, hadd ízlelje meg, jó-
izü-e a magyar irás? Hisz úgy sincs semmi

0

értéke, legföllebb a bélyegjének. Es íme, be-

I vette ! Utánam meg egy inas etette levelező- 
lapokkal, majd egy másik nyomtatványokkal. 
Ez így tartott folyton. A falánk állat mindent 
elnyelt, de azért csak tátogatta a száját.

Ilyenek a spanyolországi levélszekrények. 
Valóban elmés találmány ! Ez állat telhetet- 
lensége azt jelzi, hogy a levélírásból sohse 
fogy ki az emberiség.

Csak akkor láttam, hogy fölötte ércbetűk- 
í bői e szó áll : »Correos.« A spanyol tudomány 

ugyan nagyon gyéren volt képviselve nálunk, 
magyaroknál, annyit azonban mégis kisütöt
tem, hogy itt a posta.

Ezután, mint aki dolgát jól végezte, és 
nagy tehertől szabadult meg, a legnagyobb 
lelki nyugalommal visszaballagtam a főutca 
sarkára, hogy élűiről kezdjem tanulmány- 
u tamut.

Belevegyültem a cigarettázó férfiak töme
gébe, hogy közvetlen közelből legyek szem- 
és fültanuja a főutcai életnek.

A sevillai főutca nem tesz kellemes benyo
mást a szemlélőre. Sok főutcát láttam már, 
de ilyet még sehol. Egy 3, néhol legföllebb
5  méter széles utcát főutcának elnevezni, 
majdnem hallatlan dolog, pedig a sevillai 
Sierpes ilyen. Hozzá még se hosszú, se egye
nes. Kocsiközlekedés nincs rajta ; az elején 
és a végén a földbe vert két vasduc lehetet
lenné teszi, hogy kocsi bejuthasson. Gyalog
járó az egész, nagy négyszögű kövekkel ki
rakva. 'Több emeletes házai többnyire a 
legnagyobb rendetlenségben épültek, egyik 
kijjebb áll a másiknál, akár csak bosszúból 

S tették volna, hogy a szomszéd ne láthasson

előre. A nagy ablakok vagy erkélyesek, 
vagy egy méternyire rácscsal ellátvák. Az 
erkélyeken senorák és senoriták legyezik 
magukat, és mulatnak a senorok és caballe- 
rok által az utcán rögtönzött jeleneteken.

Azonban mégis volt valami, ami mindjárt 
az első pillanatban megnyerte tetszésemet. 
Ugyanis a főutcán épugy, mint az élénkebb 
mellékutcákban, hogy a járó-kelők a nap heve 
ellen védve legyenek, a szemközt fekvő há
zakra az eresz alól erős vékony köteleket 
húznak, s azokra kis gépezet segítségével 
ponyvákat feszítenek, úgy, hogy mikor a nap 
forrón süt, az egész utcát mintegy sátor alá 
temetik. Oly kellemes ott alatta nyári napokon 
még a kora délutáni órákban is sétálni !

Legérdekesebb a főutcai nappali élet, kora 
tavasztól késő őszig, minden vasár- és ünnep
napon a 15—16. órában (d. u. 3—4), h a jó  
az idő.

Legnagyobb élénkség uralkodik az utca
sarkon felállított bódék és a dohánytőzsdék 
körül. A bódéknál .a caballerok nem annyira 
a hőségtől, mint inkább a sok beszédtől ki
száradt torkukat valami hűsítőnek csúfolt 
napsütötte, langyos szörp- és limonádéfélével, 
leginkább gazeuse-zcl kenegetik. Rengeteg 
mennyiséget fogyasztanak el belőle. Szinte 
megostromolják a bódékat. De így sem jut 
mindegyiknek.

A dohánytőzsdékbe pedig nemcsak azért 
tódulnak, hogy cigarettákkal lássák el magu
kat, spanyolt cigaretta nélkül bajos elkép
zelni — hanem különösen azért, hogy jegyet 
vegyenek a 17 órakor kezdődő Corrida de



A ki a magyar nemzet jövője iránt érdek
lődik, a magyar nemzeti állam ideálját szivé
ben hordja, annak kötelessége fölemelni a 
zászlót a Délmagyarország nemzeti kultúrá
jáért teljesítendő feladatra, be kell lépnie a 
I )clniagyarors^dgi Magyar Közművelődési Lgyesulet 
örökös, alapító, rendes, vagy pártoló tagjai 
sorába.

Az egyesület működése kiterjed Arad, Bács- 
Bodrog, Békés, Csanád, Krassó-Szürény, 'femes 
és Torontáf vármegyék területére ; célja pedig 
az lesz, hogy a béke minden eszközével, de 
a nagy eszméhez méltó minden erővel ápolja, 
fejleszsze és erősítse a Délmagyarországon a 
hazafias magyar szellemet, terjeszsze a ma
gvar nyelv ismeretét.

Az egyesület tagja lehet minden fcddhetlen 
jellemű férfi és nő, továbbá az erkölcsi és 
jogi személy.

Az egyesület tagjai: örökös, alapító, rendes 
és pártoló tagok. Örökös tagok mindazok, 
kik az egyesület alaptőkéjének gyarapításához 
egyszer s mindenkorra legalább ezer koroná
val járulnak. Ezen összeg tiz éven fit évi 
100 koronás részletekben is fizethető.

Az egyesület alapító tagjai azok, akik az 
egyesület alaptőkéjének gyarapítására legalább 
kétszáz koronával járulnak. Ezen összeg öt 
éven át évi 40 koronás részletekben is fizet
hető. Az örökös és alapító tagsági díj, mint 
a kulturegyesület részére tett érintetlen ala
pítvány, az adományozó neve alatt őriztetik 
és csak is a kamata fordítható az egyesület 
céljaira.

Az egyesület rendes tagjai azok, kik éven- 
kint 2 korona tagsági díjat fizetnek az egye
sület pénztárába.

A rendes tagok kötelezettsége aláírásuktól 
számítandó 5 évig áll fenn az egyesülettel 
szemben, beszámításával azon egész évnek, 
melyben a belépés történt. A rendes tagok 
jogosítva vannak ötven korona tökének az egye
sület pénztárába való befizetésével tagsági 
díjfizetési kötelezettségüket megváltani, mely 
esetben életük fogytáig a kulturegyesület 
rendes tagjai maradnak.

Pártoló tagok azok, kik bármely adomány
nyal segítik elő az egyesület célját.

Az egyesület a legkisebb adományt is kü-
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torosra (bikaviadal). Minden dohánytőzsde aj
tajánál ünnep- és vasárnap már délben felüti 
sátrát a bikaviadal jegykiadó hivatala. Pedig 
dohánytőzsdét minden tizedik lépésre találhat 
az ember. Eléjök rendszerint egy méter hosszú 
és majdnem ugyanolyan széles nemzeti színű 
(vörös, sárga, vörös) lobogót függesztenek 
»l)espacho de billetes« felírással. A közepén fe
kete bikafej díszeleg, s alatta tudtul adatik 
mindenkinek, milyen jegyek kaphatók. Né
melyiken háromféle felírás van : centra (középre), 
sombra (árnyékos helyre) és soi (napos helyre) ; 
másokon pedig egy vagy kétféle. Legdrágáb
bak az árnyékos helyre szólók, de a Cabal
lero ritkán pazarolja a pénzét ilyenre, a leg
olcsóbb, a napos helyen is épugy lelkesedhetik, 
mint bárki más. Bánja is ő, hadd pörkölje a 
nap, csak bikaviadalt lásson. Ezért kész bár
mennyit tűrni, szenvedni.

A bikaviadalt minden nagyobb városban 
már napokkal, sőt hetekkel előbb hirdetik 
óriási plakátokon. Olyanformán, mint nálunk 
országos vásár alkalmával, midőn az egyszerű 
nép szipolyozói : a panorámák tulajdonosai, 
bukott kereskedők, dologkerülő csepűrágók, 
állatszelídítők stb. színes plakátokon nagy be
tűkkel hirdetik : Itt a kedvező alkalom ! Most 
vagy soha! stb. vagy: Hallatlan olcsóság! 
stb. vagy: Csak rövid ideig látható! Ki? N. 
N. a világ legnagyobb bűvésze stb. vagy : 
Itt látható a világ legnagyobb csodája! 
stb.

A cifra papiros kiváncsivá teszi a nagy
érdemű közönséget, mely áll inasokból, cső
cselékből és azokból, kik vidékről becsoszo-

szönettel fogadja és azt hírlapokban és év
könyveiben nyilvánosan nyugtázza.

Szegetlen, 1904. évi január hó 1-én.
gombon' Rónay Jenő, elnök. Kern Lajos dr., 

alelnök. llercegh Ferenc^  alelnök. László Gyula, 
kir. tan., alelnök. Gallovicb Jenő, főtitkár..

A kulturegyesület örökös tagjai sorába 
újabban 1000—1000 koronával beléptek: To
rontói, Bihar, Hajdú, Csanád vármegyék, 
Szabadka, Pancsova, Hódmezővásárhely, Baja, 
Kalocsa, Pécs városok.

Alkalmazottak gzetvezl^edjetek !
Minden félreértés kikerülése végett az ezen 

lap múlt heti számában ilyen cím alatt Sebőn 
Ödön úr tollából megjelent cikknek első mon
datára ki kell jelentenem, hogy az azt meg
előző számban megjelent cikkem megírására, 
sem megsértett hiúságom reparálása, sem 
pedig bármilyen néven nevezendő egyéb sze
mélyes motívum nem indított, mert személyes 
megtámadásom esetén, ennek megtorlására 
más mód állott volna rendelkezésemre.

Hagyjuk tehát a személyeskedést és szorít
kozzunk tisztán az előttünk fekvő ügy meg
vitatására.

Mulasztást követnék el akkor, ha ezzel 
kapcsolatban azon felfogásokkal szemben, — 
mintha előző cikkemben a kereskedősegédek 
ellen támadást intéztem volna, avagy abban 
még csak a legparányibb mértékben is lenéző 
vagy lealacsonyító momentum foglaltatnék — 
ki nem nyilatkoztatnám, hogy ez egyszerűen 
nem áll. Méltóztassék bárkinek is cikkemet 
figyelmesen átolvasni, s ha annak tartalmát 
kellő objectivitással ítéli meg, abban perhor-
reszkállot találni nem fog.

0

En a kereskedősegédek foglalkozási és mű
ködési körét nem ócsároltam, ezen tárgyat 
külőmben is alig érintettem, csupán társadal
mi szempontból kívántam az osztálykülömb- 
séget megvilágítani és remélem, hogy sikerült 
is cikkíró úr álláspontját érveléseimmel meg- 
dönteni, mert legújabb cikkében ezen thémára 
már nem terjeszkedik ki, következésképen 
hallgatólag velem egy véleményen van.

Cikkíró úr most már nem a társadalmi 
osztályt, hanem a működést, már t. i. a ke

gának. Rendesen az anyjuk veszi észre 
először s azonnal megszólal :

— Te apjuk ! nézd csak, mi az a cifra cé
dula? Talán valami komédia lesz!

0

Es az apjuk tudós ábrázattal betűzgeti és 
magyarázza a cédula mondásait nem valami 
nagy írástudó oldalbordájának, ki önkényte
lenül is ott kotorász szoknyája zsebében, 
nem volna-e fölösleges hatosa . . .  a komé
diára.

Az inasgyerek is csak el-elnézi, és hirdeti 
mindenfelé pajtásainak, mi van a vásártéren.

— Ezt megnézzük! — mondja mindegyik.
0

Es akárhonnan, de előteremtik a szükséges
összeget.

0

Epén igy van ez Spanyolországban is a 
bikaviadalt hirdető plakátokkal. Minden áltál- 
menő megáll előttük, s különösen a legények, 
a csőcselék, ingyenélők, falusiak nagy mohón 
olvassák: Kik lesznek a szereplők? Hány 
bikát ölnek meg? (Sőt ezek még le is van
nak pingálva). Hová valók? Ki lesz az espada 
(bikaölő)? stb. S azonnal, ott helyben meg
kezdődik a kritika. Meghányják-vetik a hir
detés tartalmát, és tetszésüket vagy nem
tetszésüket nyilvánítják fölötte. Napokig csak 
erről foly a beszéd mindenfelé, főleg, ha va
lami nevesebb espada lép fel, vagy lia nem 
valami fiatal bikák kerülnek a porondra.

Sevilla főutcáján az ezer meg ezer ácsorgó 
és az utca minden zegét-zugát ellepő nem 
úri, hanem alsóbbrendű nép se beszél és vi
tatkozik másról, mint a 17 órakor kezdődő 
bikaviadalról. Délben már nincs otthon mara-

reskedősegédek működését állítja a mi műkö
désünkkel szembe.

Semmi kifogásom az ellen, ha a kereskedő
segéd működését többre becsüli a mienknél, 
ez instálom — individuális, kinek a pap, 
kinek a papné, de engedje meg nekem a tisz
telt cikkíró úr, hogy felhozott példáját, a 
könyvvezető hatáskörére vonatkozólag, recti- 
ficáljam.

A könyvelő mindenek előtt főnökének bi
zalmi embere, s mint ilyen be van avatva, 
de hatáskörénél fogva be kell, hogy avatva 
legyen a legmélyebb üzleti titkokba. Tesz, 
vesz, vásárol, elad, kalkulál, őrködik a kint
levőségek pontos befolyása fölött, int, perel, 
körültekintésénél fogva kibővíti vagy korlá- 
tozz$ a felek élvezte hiteleket, a felekkel le
velezés utján érintkezik, érintkezésbe lép a 
külvilággal (én már nagyon sokat dolgoztam 
Brazíliával, az Egyesült Államokkal, Angol, 
Francia, Spanyolországgal stb.) és mindezen 
felül, ha ambítiója van, befolyhat, — de sok 
helyen be kell folynia — az üzlet külső ágá
ba is.

A könyvvezető tehát nem gép, az üzlet 
menetele iránt nem érzéktelen, indolenciát 
nem ismer, hanem igenis szívén hordja az 
üzlet érdekeit, főnökének sokat használhat 
és erkölcsileg felelősségteljes állásánál fogva 
igen fontos factora az üzletnek.

Elismerem, hogy a kereskedősegéd szerepe 
is fontos, tudását tapasztalatokból meríti, szel
lemi munkáján kívül fizikai munkát is végez, 
árúismeretekkel is kell bírnia, stb. stb., ez 
mind nagyon szép és üdvös, tisztelem és be
csülöm a munka emberét, de hogy jön mindez 
a mi tulajdonképeni kérdésünkhöz? Úgy em
lékszem, hogy tisztelt cikkíró úr szervezke
désre hívott fel bennünket s erre azt vála
szoltam, hogy nálunk elméltóztatott késni; mi 
már szervezve vagyunk. Azután azt is emlí
tette cikkíró úr, hogy segíteni akar rajtunk, 
tekintet nélkül alkalmaztatásunk minőségére.

A szándék nagyon nemes, s szívem mélyé
ből üdvözlöm cikkíró urat ezen törekvésében, 
nekünk azonban nem segítség, hanem véde
lem kell, s ez az amit nekünk tisztelt cikkíró 
úr nyújtani nem tud, mert erre csakis a tör
vények hivatvák.

Mi nem sztrájkolhatunk főnökeinkkel szem
ben, nem is akarunk sztrájk útján vívmányo
kat elérni, ez nálunk nagyon megbosszúl-

dásuk; ide csődülnek, hogy előbb múljék az 
idő. Mintha tűkön állna mindegyik, oly ne
hezen várják a 16 órát, hogy a cirkuszba indul
hassanak, és kényök-kedvök szerint szóra
kozhassanak.

A régi római csőcselék csak kenyeret és 
cirkuszi játékokat kívánt, a spanyol se törő
dik semmivel mással, csak betevő falathoz 
jusson, ha máskép nem, koldulással, — a do
log különben se kenyere -  és bikaviadalt 
lásson. Akárhogyan, de előteremti a pénzt 
hozzá. Inkább éhezik egész családjával, de a 
bikaviadalt megnézi. Azt gondolja, hogy ösz- 
szedőlne a világ, ha ott nem lehetne.

Heves beszédjükben nem zavarja őket sem 
az újságot, gyümölcsöt, legyezőt (melyekre a 
bikaviadal egy-egy részlete van lefestve, da
rabja 10 ct.) és sorsjegyet árulók éktelen 
ordítozása, sem a szemtelenül tolakodó kol
dusok rimánkodása, sem a vak vagy nyomo
rék muzsikusok hamis játéka vagy rémes 
éneke, sem pedig a járó-kelőknek, különösen 
egyes vén asszonyoknak az eldobott cigaretta 
vagy szivarvég összeszedése alkalmával raj
tuk keresztül-kasul bujkálása. Azonban ha 
közéjük vetődik valami csinosabb vászon- 
cseléd, ki jegyért menve nagy sietve surran 
el mellettük, azonnal abbahagyják a diskur
zust, valamennyi szem egy irányba néz, es 
megered a bók, tréfa, incselkedő megjegyzés 
stb. Éva leánya irul-pirul, s dolgához lát, ama
zok pedig napirendre térnek. De a csunyább- 
ja meg a kissé vénecske is figyelemben ré
szesül, csakhogy . . . nincs köszönet benne.

A boltok egy része vasárnap délután be
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hatná magát, no de meg máskülönben a vér
mérsékletünkkel es jo ízlésünkkel is ellen
keznek, mondom, nekünk csak a fölvennék 
tudnak védelmet nyújtani, de ez aztán szé
pen kérem olyan hatalmas tégy ver am,
melvet legyőzni nem lehet.

lia cikkíró úr például a múlt heti napila
pokat átolvasta, bizonyára nem kerülte el 
ügyeimet egy ministeri rendelet, mely kimondja 
a magánhivatalnokok teljes vasárnapi munka
szünetét. s ebben nem tesz különbséget a io- 
varosi es vidéki magánhivatalnokok közt, 
S' ít kiterjed a rendelet olyan ipar válla
latoknál! alkalmazásban levő maganhivatal- 
nokokra is, a hol egyébként a gyári üzem
vasárnap nem szünetel.

Tetszik látni, ez az ami nekünk kell, nem 
pedig segítség, s amíg ügyünk olyan ke
zekben lesz, mint a milyenekben jelenleg is 
van, egész nyugodt vagyok az iránt, hogy 
habár késedelmesen de végre mégis dia
dalra fognak jutni eszméink.

Arra a fuvarlevélkiállítási és bruttó-nettó his
tóriákra engedje meg cikkíró úr, hogy ne 
reagáljak, de cikkének utolsó passzusát mar 
nem hagyhatom megjegyzés nélkül.

Tény az, hogy mi nem vagyunk annyira 
praedestinálva az önállósításra, mint a keres
kedősegédek, és mégis láttam már olyan ke
reskedőket, gyárosokat, sőt földbirtokosokat 
is, akik azelőtt magánhivatalnokok voltak, 
viszont láttam máir olyan kereskedősegédeket 
is, akik nem önállósíthatták magukat, de láttam 
már olyan önálló kereskedőket is, akik ismét 
segédek lettek, még tovább megyek, láttam 
már analfabéta embereket, kik milliomosok 
lettek. Hát könyörgöm ezt nem mi, 
hanem a sors intézi, ezekről a dolgokról 
kár beszélni. Mindenki nem lehet önálló, két 
oknál fogva, mert ha valamennyien önállóak 
volnák, először is egymást ennők meg, másod
szor pedig nem tarthatnánk magunknak sze
mélyzetet, mert nem jutna.

Mindezek után azt hiszem, hogy az előt
tünk fekvő thémát teljesen kimerítettük, ne
kem ezen tárgyhoz valóban nincs más mon
dani valóm, befejezésül azonban még csak 
azt engedje meg nekem cikkíró úr, hogy önzetlen 
fáradozásához legnagyobb szerencsekivánatai- 
mat nyilvánítsam, legyenek törekvései áldás
tól kisérve és segítsen mindazokon, a kiken
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csak segíteni tud. Benedek Imre.

van zárva, azonban a cukrászdák, kávéházak, 
látszerész- és divatárusüzletek, fodrásztermek 
és a lábbelit tisztító műhelyek nyitva vannak, 
hogy a cirkuszba menők semminek a hiá
nyát se érezzék, akár a belső t. i. a finnyás 
gyomor, akár a külső szorul kielégítésre, ille
tőleg gondozásra. Sőt még virággal, cukor
kid; kai és finom süteményekkel is kedvesked
hetne, akinek módjában áll.

16 óra fele (d. u. 4) a sorok megritkulnak, 
a nép oszladozni kezd, a főutca élénksége 
lassankint megszűnik. Mindenki jegygyei fel
szerelve a cirkuszba siet, ahova mar egy 
órával előbb azok is tartottak, akikkel a fő
utcára jövet találkoztam. 16 óra után a fő
utca a mellékutcákkal együtt teljesen néptelen.

Ilyen az élet kedvező időben a sevillai fő
utcán husvéttól mindenszentekig ez a
bikaviadal saisonja minden vasár- és
ünnepnapon kora délután.

Miután a madridi bikaviadalt mar láttam, 
irtóztam még a gondolattol is, hogy a sevi- 
lait is megnézzem. Mielőtt visszatértem volna 
a szállodába, még néhányszor fel-alá sétáltam 
.1 főutcán, most már egészen háborítatlanul. 
Nem kellett kitérni, nem kellett kerülgetni, 
akárcsak az év nagy részében . . .  a bajai 
főutcán.

JYCese a kis lepkéről.
(Igaz történd.)

Végre elmúlt már a tél, 
Kincsen többé fagy ; 
Mindenütt nagv öröm kél, 
Örvend kicsi, nagy.

Hl jött a szép kikelet, 
Megmozdult a föld ; 
Kbredez a természet, 
Biborruhát ölt.

Vigan csipog a madár; 
Rügyet hajt az ág;
Kisütött a napsugár, 
Lomboznak a Iák.

Sok virág, ha kinyílik : 
Színdús lesz a rét.
Illatáért irigyák 
Sokan a lepét.

Az illatot még tetéz:
(Már pedig ez hat) 
Virágokban a sok méz,
Mit ô kiszívhat.

Ami aztán még vagyon 
Kitűnő dolog:
Hogy édes a méz nagyon, 
Ks mi fő, hogy sok.

De a lepke csapodár, 
Megunta hamaro
Hgy virágnak mézét már, 
Újabbat akar.

Ks a lepke csak repdes 
Ide és tova,
Mely virágba szerelmes: 
Repül ő oda.

Szegény sok virágkehely,
I la ő elmarad :
Még egy utolsót lehel, 
Aztán elhervad.

»Kis lepke majd meglátod 
Megbánod ezt még;
Ne szeress sok virágot, 
Nem lesz jó a vég.«

De a lepke csak repül,
Jó szó nem használ. 
Amiért ő most hévül : 
Újabb virágszál.

«Legyen hát enyém ez is, 
Végre meg nem árt.«
De elérte Nemezis,
Mert biz pórul járt.

Szép virág volt, ám igaz ; 
Ks kacérkodott,
De azért a kis ravasz 
Nem hamarkodott.

Szegény lepke szünetlen 
Száll virág elé,
De a virág kegyetlen, 
Nem kacsint leié.

Ám virágnak tiltani 
Kp úgy nem lehet,
Mint szivekből irtani 
Hív szerelmeket.

Ks a virág nagy végre 
Megadta magát,
Kskiidözött az égre : 

a szavát.

Szirmai szerelmesen 
Ölelik lepkét,
1. e pl; e sz e n v e dél y e se n 
Csókolja kelvhét.

A kis lepke most boldog; 
Másra nem repül;
Mást szeretni sohse lön 
Másért nem heviil.

«Nem lesz ez egészen jó, 
Szól a szép virág.
Ne heveskedj kis bohó :
Ügyel a világ.«

«Másé vagyok és 'Lied 
Kn nem lehetek ;
Ha szeret is a szíved,
Nem segíthetek.a

Ks a lepke ezután 
Nagyon beteg lett.
Nem megy ő már más után,
Nem szív több kelyhet.

Ks a lepke mivelhogy 
Klni így nem tud:
Ereje csak egyre fogy,
Végre sírba jut.

flnonyma.

Vidéki előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük ni. hó végével lejárt, tisz
telettel felkérjük , hogy a megújítás 
iránt mielőbb intézkedni méltóztas- 
sanak, nehogy a lap pontos küldését 
fennakadás zavarja meg.

HÍREK.
Thaly Kálmán üdvözlése. Bácsbodrog 

vármegye közgyűlése Thaly Kálmán orsz. 
képviselőt hazafias működéséért átiratban üd
vözölte.

A baja-báttaszéki híd építési költségeire 
a folyó 1904. évben 300,000 korona van elő
irányozva. A többi költségek a szükséghez 
képest fognak minden következő évben elő- 
irányoztatni.

Esküvő. Dr. Kiss Péter szabadkai városi al- 
kapitány f. hó 6 -án délelőtt vezeti oltárhoz 
Bodrogi Erna urhölgyet, Bodrogi Gyula kir. 
közjegyző kedves, szeretetreméltó leányát.

Uj vármegyei aljegyző. Scherer Rezső 
fülűinket Bács-Bodrog vármegye legutóbbi 
tisztújító közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel 
aljegyzővé választották.

Esküvő. Schaffer Márk, a helybeli Szűcs 
Ödön-féle gépgyár cégvezetője f. hó 10-én 
esküszik örök hűséget Szegeden Kurman 
Ilonka kisasszonynak Dr. Kuzman Oszkár 
helybeli orvos nagyműveltségű húgának.

Zenés mise. A helybeli zenekedvelők Hus- 
vét vasárnap délelőtt 10 órakor a plébánia 
templomban tartandó nagymisén előadják 
Seyler G-miséjét orgona- és zenekar kiséret 
mellett. Két betét is lesz, és pedig Graduáléra 
Tipp «Regina coeli«-je és Offertoriuma Gütller 
»Angelus«-a. A karok betanításán ezúttal is 
Vilhelm Károly karnagy fáradozik.

Esküvő. Kulka Sándor órás e hó 12-én d. 
u. 3 órakor esküszik örök hűséget Hermann 
Matild kisasszonynak, Herman Samu helybeli 
kereskedő kedves leányának.

Adakozás. Állásnélküli kereskedő segédek 
fölsegítésére postabefizetési lapot küldöttek : 
Fleischmann Manó 214, Grünhut Miksa 260, 
Gludovácz Kerencz utóda 210, Csicsáki Fe- 
rencz 370, Reich Farkas fiai 454 és Drescher 
Gyula 274, összesen 1782 drbot. Rendeltetési 
helyére juttattuk.

Halálozás. Őszinte részvéttel vettük azt a 
hirt, hogy városunk közszeretetnek örvendő 
polgára: Kollár Ernő fakereskedő múlt hó 
29-én a hajnali órákban egy budapesti sza
natóriumban elhunyt. A boldogult földi ma
radványait csütörtökön reggel 8 órakor szen
telték be a vasúti pályaudvaron, ahonnan a 
résztvevő közönség óriási sokasága kisérte 
utolsó útjára, a Rókusról nevezett temetőbe. 
Az elhunyt családja iránt általános a részvét.



A tűzoltó-egylet közgyűlése. A bajai 
.Önkéntes Tűzoltó Testület" vasárnap d. u. 
nagy érdeklődés mellett tartotta rendes évi 
közgyűlését a városi székház kis tanácster
mében.

\ közgyűlést Lengyel Andor elnök nyitotta 
meg rövid beszéd kíséretében, majd Bnday 
István titkár beszámolt az egylet múlt évi 
működéséről, ismertette az egylet célját és 
törekvéseit. Végül felolvasta az uj, módosított 
alapszabályokat, melyek a székesfővárosi tűz
oltó-testület alapszabályainak mintájára ké
szültek.

Az alapszabálytervezetek megvitatása után 
előterjesztette Prigly Károly egyleti pénztáros 
a múlt évi zárszámadást és az ez évi költség- 
előirányzatot, melyben bennfoglaltatnak a tűz
oltói felszerelések beszerzése. Mindkettőt egy
hangúlag jóváhagyták.

A tisztújításnál a régi tisztviselők újólag 
niegválasztattak.

Ezután következett befejezésül az érem és 
jutalmak kiosztása.

Lengyel Andor elnök meleg szavakban 
méltatta Stein L. József segédtisztnek kiváló 
érdemeit a tűzoltás és mentés terén és átadta 
a választmány és parancsnokság által elha
tározott nagy ezüst érmet, fíajay Péter helyet
tes parancsnok néhány buzdító szó kíséreté
ben feltűzte a bátor segédtiszt mellére az 
ezüst érmet. Az ünnepélyes aktus alkalmával 
Meskó László városi tanácsnok is felszólalt 
és lendületes szavakban méltatta Stein L. 
József érdemeit.

Ezután kiosztottak 20—20 koronás arany 
jutalmat Kineses Pál, Trifusg Géza, Gibicg Jó
zsef, Loosg Mihály, Rêvés^ Bertalan, Pintér Pál, 
Scbeib Antal és Bencge Pál önkéntes tűzoltók 
között, kik buzgó munkálkodás és tűzoltás 
körül kifejtett tevékenységükkel ezen kitün
tetésére méltán rászolgáltak.

Ezzel a közgyűlés véget ért, a tűzoltók 
hangos zeneszó mellett az őrtanyára vonultak.

Figyelmeztetés. Felhívjuk a választópol
gárság figyelmét arra a körülményre, hogy 
az 1905. évre szóló képviselőválasztók név
jegyzéke legközelebb ki fog függesztetni. 
Választóink, igen jól teszik, ha személyesen 
szereznek meggyőződést aziránt, hogy a név
jegyzékben fel vannak-e véve ? Aki a jegy
zékben fölvéve nincs, de képviselőválasztói 
jogosultsága van, forduljon annak idején la
punk szerkesztőségéhez.

Koholt öngyilkossági hír. Több fővárosi 
és vidéki lap azt újságolta olvasóinak, hogy 
Cornides Sándor, a néhány évvel ezelőtt Baján 
állomásozott honvéd huszar főhadnagy ön
gyilkossági kísérletet követett el. Mint ne
künk jelentik, a dologból egy szó sem igaz. 
Igaz ugyan, hogy Cornides néhány hét óta a 
budapesti, XVII. szánni kórházban betegen 
fekszik, de öngyilkossági kísérletet elkövetni 
esze ágában sem volt.

Vihar. Csinos kis vihar tombolt városunk
ban most szerdán és csürörtökön. A szá
guldó szelek, úgy látszik, a régi tradícióhoz 
akartak hívek maradni, amikor a böjt végén 
tombolták ki magukat, kényök-kedvökre. No 
de talán elfujták az állandó, hideg időt, meg 
a szőlős gazdák rémét : a tavaszi fagyokat.

A sorozás eredménye. A sorozás ered
ményéről a következő adatokat vettük : Elő
állíttatott 252 hadköteles. Ebből besoroztatott 
közös hadsereg ujoncjutalékára 33 és a hon
védség ujoncjutalék javára 15 ember. A pót
tartalékba soroztatott 38 ember. Visszahelyez
tetett 104, fegyverképtelen 58, minden szol
gálatra alkalmatlan 3. Egy ember a polgári 
kórházba utaltatott.

Elítélt népgyűlési elnök. Múlt vasárnap 
népgyűlést tartottak a mezőgazdasági munká
sok, amelyen egy egylet alakítását határoz
ták el és ugyan ezen a népgyűlésen hozták azt 
a határoztatot is, hogy ezután Baja város ha
tárában csak 10 óra hosszat dolgoznak, vi
szont a munkabért 50—100 százalékkal fele
melik és azt, aki nem bajai munkást foglal
koztat, bojkottálják. Ezen határozati javasla
tot kinyomatta és szétosztatta a népgyűlés 
elnöke: Varga György és jegyzője l:ranc{ Pál. 
A rendőrkapitány ezen ténykedésükért 2 2
napi elzárásra és 30 illetve 15 korona pénz
bírságra ítélte őket.
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A bajai építő iparosok húsvéthétfőn a 
» Bárány « szálloda nagytermében esti fél 8 
órakor világ postával egybekötött táncestélyt 
rendeznek. — Belépődíj személyenkint 1 Ko
rona.

Lopás. Berdüi István Szent-János külvárosi 
lakosnak a Dunaparton lánccal kikötött és 
lakattal lezárt ladikját március 20-ára virra
dóra ismeretlen tettes ellopta. A tolvaj ezen 
a ladikon az érsekcsanádi határban levő 
Duna-szakaszon jogtalanul halászott, amiért 
a bérlők a ladikot elvették tőle. A tettes ki
nyomozására az intézkedések megtörténtek.

Szurkálás. Március 29-én este a csávolyi 
vámon kívül B ak ó  Ferenc fuvarost ismeret
len tettes zsebkésével fejbe szúrta úgy, hogy 
a kés hegye a koponya-csontba törött s benne 
maradt. Bakót hozzátartozói a kórházba szál
lították, ahol csak nagy gonddal lehetett a 
késhegyét a koponyából kivenni. A nyomozás 
megindult.

Büntetés elől a halálba. Moholon a na
pokban Stellák Illés tanyai lakostól Sváb Jó
zsef 14 éves fiú, Kig Antal béres biztatására 
480 korona készpénzt és 12,000 koronáról 
szóló kötelezvényt eltulajdonított és azt Vig- 
nek átadta. A károsult mindjárt kérdőre fogta 
a házbelieket. A tettesek konokul tagadtak 
és csak néhány nap múlva vallotta meg a 
fiú, hogy ő a tettes. A rendőrség erélyes fellé
pésére Vig ígérte, hogy az ellopott összeget 
visszaadja, két rendőr kisérete mellett a ta
nyára mentek, ekkor Vig 100 koronát vissza 
is adott, de a többit nem. Azt állította, hogy 
nem tudja, hogy hol van. A rendőrök a béres 
lakására mentek nyomozni. A károsult szépen 
felszólította Vig Antalt, hogy adja elő a többi 
összeget és a kötvényt is. Vig azt felelte: 
»Mindjárt.« Ezzel kiment és a kocsi félszerben 
felakasztotta magát. Mire a házbeliek észre
vették, már meg volt halva. így a többi ösz- 
szeg a kötvénynyel együtt még máig sem 
került meg.

A Bácsmegyei Kör m. hó 20-án tartotta 
meg rendes közgyűlését budapesti hivatalos 
helyiségében, Latinovits Pál főispán elnöklete 
mellett. A főispán lelkes beszédben buzdította 
a kör tagjait, de főleg az ifjúságot a társa
dalmi béke, a kollegiális együttérzés ápolására, 
a kulturális törekvések előmozdítására. Be
széde után Piukovich főtitkár, terjesztette elő 
jelentését, melyből kitűnik, hogy a körnek 
250 tagja van. Ezután a választást ejtették 
meg a következő eredménynyel: elnök Lati
novits Pál főispán, alelnök : Dr. Tatits Péter 
járásbiró, főtitkár: Piukovich Elemér minisz
teri fogaiyiazó, főjegyző : Pető Lajos lapszer
kesztő, titkár: Megyánszky Lázár,
Alföldy Imre, orvos : Dr. Marberger
ügyész: Dr. Vincze Károly.

• •  (

Osszeégett gyermek, übecséről írják :
Gyurkovits András 4 éves fiacskája e hét 
keddjén az udvarban játszadozott. Hol, hol 
nem gyufára tett szert s a szalmakazal aljá
ban játszadozva a gyufát meggy uj tóttá. Egy 
pillanat alatt lángba borult a kazal s a gyer
mek ruhája is. Az ártatlan teremtés jajgatása 
rémületbe ejtette a szülőket s a szomszédo
kat és mire a gyermekhez futottak, teste 
össze-vissza égett. Életben maradásához kevés 
a remény.

Bernschütz úr szimulál. Rettenetes egy pa- 
táliát csinált múlt héten a nemrégiben letartóz
tatott Pernsehiitg Jóska a bíróság fogházában. 
Úgy délelőtt 11 óra tájban minden bevezetés 
nélkül olyanokat kezdett űvülteni, mint egy 
szerelmes sakál. Mayer fogházőr ijedten sza
ladt a börtönbe, hogy megnézze, mi lelte be
cézett pártfogoltját. Nem kevéssé volt azonban 
meglepve, mikor Bernschütz rákiáltott:

— Vezess azonnal a cár elé. En Togo japán 
admirális vagyok, ki akarom békiteni Japánt 
Oroszországgal.

Mayer barátunk azt se tudta fiu-e vagy 
leány ; csak bámult maga elé.

— Hát mi az? Nem mozdulsz? csattant fel 
s azzal - bizonyára Japán szokás szerint 
— úgy rúgta hasba Mayert, hogy az kétszer 
is megfordult saját tengelye körül.

Ekkor már Mayer se vette tréfára a dolgot. 
Nahát ha te Togo admirális vagy — mondta 
én meg akkor Koc Cin Csunlc Csak kinai al- 
király s azzal, szelíden bár, de úgy vágta

jegyző : 
Sándor,

képen Togo úr ő exellenciáját, hogy a szemei 
szikráztak belé.

Ezután, néhány börtönőr asszisztenciájával 
kényszerzubbonyt húztak az őrültséget szimu
láló csirkefogóra.

— Ej Haj Vej ! — sóhajtott egy nagyot Bern
schütz, mikor készek lettek a toilettejével ; az
zal elcsöndesedett.

Siketnémák felvétele. A siketnémák sze
gedi intézetébe nemre, vallásra és nemzeti
ségre való tekintet nélkül 7—12 éves siket
némák felvétetnek. A felvétel iránti kérvények 
az intézet felügyelő-bizottságához küldendők 
be; mellékletek: keresztlevél, orvosi és ható
sági bizonyítvány. Bővebb felvilágosítást az 
intézet igazgatósága ad.

Fészkelnek a madarak! Az állatvédő
egyesület nevében tisztelettel kérem a gazdá
kat, mestereket, szülőket, tanító urakat, hogy 
intsék hozzátartozóikat, miszerint ezek, ha 
most a tavasz beálltával a szőllők között,, 
erdőkben szórakozást keresnek, az éneklő 
madarak fészkeinek kipusztítását ne tekintsék 
szórakozásnak, hanem szívtelen cselekedet
nek, melylyel maguknak lelketlen örömöt 
szereznek csak, mig másoknak (de még ma
guknak is,!) sok, sok kárt. (R. A.)

Ha a mohamedán részeg. Az alkorán 
tudvalevőleg eltiltja Mohamed követőinek a 
borivást. Hogy akad közöttük mégis, elég szép 
számmal, olyan, aki e gyaurnak való italt 
megissza, nem megrováskép mondjuk. Lám 
mi se tartjuk meg valamennyien, hogy csak 
egyet említsünk : az Isten kilencedik parancso
latját. Dehát ha . . . különben ez nem tarto
zik a dologra. Csupán azt akarjuk elmondani 
hogy milyen óriási különbség a részeg ember, 
s a részeg ember között. Láttunk már elég 
részeg magyart, részeg törököt azonban még 
soha; azaz hogy ilyet is láttunk, de csak 
egyet a ma egy hete megtartott hetivásáron. 
Ha a magyar ember berúg: énekel vagy ká
romkodik, nevet, vagy sír. Olyan berúgott ma
gyart azonban még nem láttunk, a ki 
részegségében — tojást megy vásárolni. Vá
rosunk egyetlen mohamedán lakosa a mon
dott napon, úgy látszik már a reggeli órák
ban beszeszelvén, el ment tojást vásárolni. 
Hát ezen még nem lenne semmi fölemlítésre 
méltó, ha ő csak a tojásvásárlásnál marad, 
ő azonban azt cselekedte, hogy mielőtt azok 
árát leszúrta volna, egyenként vagdosta a 
a földhöz a sok rántotténak valót. A kofa 
kétségbeesve kezdett sikongani rendőr után. 
A török, mintha egy perc alatt kijózanodott 
volna.

— Mit kajabál maga ? — kérdezte rácul. 
Azt hiszi, hogy nem fizetem mega tojásokat? !

— Hát fizesse meg.
— Itt van ! és azzal leszúrta az árát. Hát 

még most is haragszik? Ugy-e nem? — kér
dezte s azzal átkarolva a hetven éves öreg
asszonyt, olyan cuppanós csókot nyomott 
nem egészen üde ajkaira, amilyet aligha ka
pott negyven év óta.

Haladunk a korral. Alig néhány éve, hogy 
megindult az egész országban a mozgalom, 
minden ház végeihez, elejéhez és kertjébe lu
gas-szőlőket ültetni, már is oly óriási tért 
hódított magának ezen eszme, hogy nincs oly 
rész hazánkban, hol tömegesen fel nem karol
nák. Hát ez nem is csuda, mert nézzük meg 
például Fehértemplom városát, ahol alig van 
ház, melyet óriási törzsű lugas-szőlő ne ékesí
tene, mely bőven ellátja az egész családot az 
érés kezdetétől egész tél folyamán finom cse
megeszőlőkkel, minden évben terem a legcseké
lyebb gondozás nélkül. Ezért igen melegen 
ajánljuk mai számunk hirdetési rovatában, 
ábrán is bemutatott » S^ölőlngast tV tessiink « 
cimü hirdetésünket olvasóink becses figyel
mébe. ... Színes fénynyomatu árjegyzékek
mindenkinek, ki címét tudatja, ingyen és bér
mentve küldetnek.

Jótékonyság. A Bajai Polgári Olvasóegylet 
az elaggott és szegény sorsban levő 48-as 
honvédeknek 10 kor.-t adományozott, melyért 
a segélyző-bizottság ezúton mond köszönetét.

A ki kertjét szereti, szép virágokat és 
kitűnő konyhakerti terményeket akar,
az fedezze magszükségletét Manthner Ódon es. 
és kir. udvari tnagkereskedesében, Budapesten, Rotten- 
biller-n. jj. A cég idei árjegyzékét, mely 220 ol-



e Bajai Független Újság.*

dalra terjed, kívánatra mindenkinek ingyen 
küldi. Ezen árjegyzék az általánosan ismert 
világhírű, kitűnő magvakon kívül, még a kü
lönösen érdekes és meglepő konyhakerti- 
és virágujdonságoknak egész sorozatát is 
tartalmazza.

Modern festészet és díszítés. Hegedűs 
György városunk szülötte, aki több olasz 
iskola elvégzése után városunkban letelepe
dett (Parti-utca 17. sz.) a lakásfestészetnél és 
a házhomlokzatok díszítésénél modern, ízlé
ses irányt és díszes újításokat óhajt a kö
zönség körében meghonosítani. Felhívjuk 
tehát a műértő közönségnek figyelmét, hogy
lakásaik festésénél és házhomlokzataik diszi- 
tésénól Hegedűs Györgyöt bizalmával meg
tisztelni szíveskedjék.

Hölgyek öröme ! Legjobb szer az egész 
világon a bajai Dr. Lehman arckenőcs, mely 
pár napi használat után megifjitja az arcbőrt 
eltávolít redőket, szeplőt, májfoltot, bőratkát 
(Mitesser.) Egy tégely ára 1 korona, csak ne
vem és arcképemmel ellátott tégelyt fogadjunk 
el ! Gyarmati Emil városi gyógyszertára a 
Szent-1 láromsághoz Baján.

A hót zsebtükre.
V asárnap, március 27. A japánok erősen 

bombázzák Port-Arthurt. (\iredeti távirat.)

Fischer Béláimnál nagymosás, 
mosónő egy discret ruha-darabbal 
izgató beszédet tart a tőke ellen.

A vezér- 
a kezében

Megjelenik a »Bajai Hirlupa szabadelvű
párti politikai hetilap 14. száma.

Hétfő, március 28. Port-Arthurt a japánok 
még mindig bombázzák. ( Meg eredetibb táv
irat.)

Weidingerék szobalánya azt mondja a 
Szutrélyék szobalányának, hogy elismeri a 
szabadelvű-pártnak a bajai híd kiépítése kö
rül szerzett érdemeit, de csak addig, amíg 
arról a hídról van szó, amely a halpiacot a 
Pandúr-szigettel köti össze.

Kuropatkin 
Bajkál tavat.
tés.)

tábornok már megint átlépte a 
( Eredeti, dnUncIkiili tele fonjelen-

Kedd, március 29. A japánok még egyre 
bombázzák Port-Arthurt. Pattog a bomba, 
röpköd a gránát. (Még sokkal eredetibb távirat.)

¥■

A képviselőház nem tart ülést.

Kormány-párti lapszerkesztő kollégánkat 
meginterpellálja valaki, hogy a szokástól el- 
térőleg miért a jobbléién viseli a hajválasz
tékát?

I lát csak muszáj valamivel demonstrál
nom, hogy jobb-párti vagyok volt a felelet.

Még nem tudni, hogy a fiumei representanza 
mikor tartja második ülését.

Szerda, március 30. Port-Arthur bombá
zásából egy szó sem igaz. A tévedés onnan 
eredt, hogy Port-Arthur közelében egy pat
togatott-kukorica gyár volt erős működésben. 
Sebesülés nem történt. (Legeredetibb távirat.)

N
A képviselőház ma sem tart ülést.

Pasetti báró, volt olasz nagykövet, Rómából 
végleg Mécsbe költözött Bútorait az ottani 
Tauszkv már el is szállította.

Nagycsütörtök, március 31. Az orosz 
pénzügyminiszter Y'ladivosztokba utazott. ( Ga- 
lambposta.)

A spenót ára jelentékenyen felszökkent.

A harangok három napra Rómába költöz
tek. De sajna! Pasetti báró volt olasz nagy
követnek immár csak hűlt helyét fogják ta
lálni. *

A kormánypárton bankettet terveznek abból 
az alkalomból, hogy a Bajai Hírlap előfize
tőinek száma azóta, hogy kormánypártivá 
lett — hárommal megszaporodott.

Bernschütz Jóska ismét őrültséget szimulál.

A képviselőház még mindig nem tart ülést.

Nagypéntek, április 1. 
bombázzák. Port Arthur 
nyugodtan. (Havas.)

Port-Arthurt nem 
mond és marad

A holló ezúttal Brázay-féle »Ray«-szap
pannal mossa meg fiát, tekintet nélkül arra, 
hogy ez a világ reá kígyót, avagy békát 
kiált. #

0

A szabadelvű párton a tegnap tervezett 
bankett eszméjét elejtik, mert a Bajai Hírlap 
négy előfizetője visszakérte a pénzét, — so
ványnak találva a lap programmját.

Nagyszombat, április 2. Port-Arthurt a 
japánok teljesen kiéheztették. Az éhezők ez
rei fetrengenek az utcákon. Makarov tenger
nagy express táviratot küldött Párisba, hogy 
a kormány részükre egy hajó-rakomány pat
kányt küldjön. Párisban tudvalevőleg az 1870. 
évi ostromzár óta a patkánypecsenye minden 
művelt család asztalán helyet foglal. — Egy 
későbbi tudósításunk azt jelenti, hogy a fen
tiekből egy szó sem igaz. (Reuter.)

A képviselőházban még most sincs ülés. 
A reichsrathban sincs ülés. Sehol sincs ülés.

A szabadelvü-párt lapszerkesztő százas
bizottsága összeül, hogy megbeszéljék, mit 
válaszoljanak Valentin hatalmas cikkére. 
. . . .  et nascitur ridiculus mus.

A plébánia templom toronyórája most már 
rendesebben jár. Most legföljebb 15—20 perc
cel mutat többet, vagy kevesebbet a rendes 
időnél.

*
Visszajöttek Rómából a harangok. Pasetti- 

vel Velencében találkoztak. Meleg üdvöz
letét hoztak a » Bajai Hirlap«-nak abbeli szí
vességéért, hogy a Pasetti nevet Baján, 
habár szerény körben is, de ismertté tenni 
szíveskedett.

—X.

irta: Endrey Elemér.

Ha vízinövényeket (moszatokat=békanyál) 
viszünk haza s otthon üvegedénybe helyez
zük, tapasztalni fogjuk, hogy a növénynyel 
együtt apró állatokat is hozunk szobánkba. 
Ezen állatok között nagyon gyakran ott sze
repel az édesvízi Hydra, mely 6 — 8 karjával 
összefogdossa a vízi világ apró állatait. Színe 
barna, vagy zöld és a szerint nevezzük el. 
Az első pillanatban inkább növénynek, mint 
állatnak tartjuk. Összes rokonai a tengerben 
élnek. Nagysága 1 1*5 cm.

Szervezete bámulatosan egyszerű és legin
kább hasonlít oly hengeralakú csőhöz, mely
nek egyik nyílása el van zárva. A nyílás kö

rül vannak karjai. E karok magukban még 
nem volnának veszedelmesek, de csalánszer
vekkel vannak ellátva és ezek megbénítják 
az apró rákocskákat, melyek tócsáinkban hem
zsegnek, hogy azután rabjává essenek az 
örökké éhes gyomornak.

A közéletben rendesen nem törődünk a 
Hydrákkal, de a tudomány régóta figyelem
mel kíséri őket és hogy azt meg is érdemlik, 
az alábbiakból kiviláglik.

Az édesvízi Hydrát Leemuenhoeck látta leg
először Hollandiában 1703-ban s már neki is 
feltűnt nagy összehúzódó képessége, mert a 
másfél cm. hosszú állat, ha tűvel érintjük 1 
mm. kicsinynyé húzódik össze, hogy csakha
mar ismét kinyúljék.

Trembley Ábrahám 1741-ben Svájcban bá
mulatos képességet födözött föl állatunknál. 
Rájött ugyanis, hogy ha ketté metszük nem 
pusztul el, hanem mindkét fele rövid idő alatt 
kiegészítődik s két egyén áll elő. Sőt később 
sikerült neki egy Hydra egyént 50 darabra 
vágni és 50 darab kis hidrát kapott. Ily bá
mulatos édesvízi Hydra viss^as^er^ő ereje ! Ezt 
a kísérletet bármelyikünk megcsinálhatja.

Rendes körülmények között is elüt szapo
rodása a többi állatokétól. Oldalán kis dudor 
keletkezik s az növekedésnek indulva eléri a 
kifejlett állat nagyságát és alakját. Az uj 
egyén vagy leválik az anya testéről, vagy 
rajta marad s ilyen módon 2—5 egyénből álló 
telepet alkot. Ezt a szaporodási módot bim
bózásnak vagy sarjadzásnak nevezzük. így 
szaporodik állatunk egész nyáron át, de nyár 
végén ivaros utón petét fejleszt, mely a víz 
fenekére hullva áttelel, hogy a tavasz mosoly
gó napsugáros napjaival újra kezdje életét.

Közönséges fogalmaink szerint nem nagy 
ez az állat, mégis gyakran élősködő (parazita) 
állatot találunk rajta s ez a Tricbodina pedi- 
cttlus nevű ázalékállatka, mely le és fel mász
kál külső felületén.

O maga is szívesen rátelepszik a mocsári 
csigára és a tányércsigára (Planorlus). Ezt az 
élősködést as^t alkotás ségneli nevezzük, noha az 
első pillanatra azt hinnők, hogy együttélés 
(sÿmbiozis), mert nagyon emlékeztet a bernát- 
rdk és aktinia általánosan ismert esetére. De 
míg ott mind a két fél nyer a társulásból, 
addig itt csak a Hydra, mert a csiga nem 
nyer, de nem is veszít, hanem gyanútlanul 
hordozza a maga Hydráját, nem sejtve lakója 
létezését, kinek megélhetését megkönnyíti.

Áldozatai leginkább apró rákok, ritkábban 
szunyogálcák és egyéb rovarok álcái, melyek 
bőven hemzsegnek vizeinkben és kergetik a 
még náluk is jóval kisebb ázalékállatkákat.

Egy ilyen bepillantás a parányi lények éle
tébe, minden földi bajjal kibékíti a természet 
kedvelőjét és olyan gyönyörűségben részesíti, 
minőt csak a természet önzetlen és felemelő 
szeretete nyújthat. Mindenki megszerezheti 
magának ezt a gyönyörűséget, mert hiszen 
állóvíz, pocsolya mindenütt kerül s befőttes 
üveg is akad valahol. Nézegessük szeretettel 
a vizekben nyüzsgő, futkározó élőlényeket s 
talán máskor majd egyebet is elmondok e 
csodás, ismeretlen világról.

1904. április 2.

IRODALOM.
Gedövár asszonya. Melodráma. Kiss József bal

ladájára írta: Alföldy László. Kiss József gyö
nyörű költői alkotásához méltó költői alkotás 
városunk szülöttének: Alföldy Lászlónak az 
a műve, mely mostanában hagyta el a sajtót. 
Ha valaki, úgy mi bizonyosan, élénk érdeklő
déssel kisérjük ezen rokonszenves fiatal ember 
zeneirodalmi működését, kit istenadta tehetsége 
— úgy látszik — arra predesztinált, hogy nevét 
rövid idő múlva zenei kiválóságaink sorában 
emlegessék. Magáról a melodrámáról — egy 
Budapestről kapott tudósítás nyomán —• el
mondottuk véleményünket már akkor, amikor 
először adták azt elő a budapesti előkelő vi
lág által favorizált «Bethlen Gábor kör «-ben. 
Az a tüntető megnyilatkozása a tetszésnek, 
a melylyel e művet fogadták, csak megerősí
tettek bennünket Alföldy László nagy zenei 
tudása felől táplált jó véleményünkben. A ki
váló zenei termékre, mely a jeles szerző első 
mesterének : Matauschek Antalnak van ajánlva, 
felhívjuk t. olvasóink szíves figyelmét. Ára 
2 korona.
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Soha többe. Elbeszélések. Irta: Bar ta Lajos. 
Lapunk kitűnő munkatársának : Barta Lajos
nak most jelent meg az általunk már jelzett 
elbeszélés-kötete. A magunk véleménye helyett 

mely talán elfogult lehetne munkatársunk
kal szemben — leközöljük a fővárosi hírla
pok legelőkelőbbjének: A Budapesti Hírlapnak 
Barta e művőrol irt véleményét :

Barta Lajos. Egy fiatal, nemes ambíciótól 
hevített lelkű iró novellás kötete fekszik előt
tünk. A könyv cime Soha többé, a kötet első 
novellája után. Nekünk éppen ez az elbeszélés 
tetszett legkevésbbé, az iró, mintha nagyon is 
mélyíteni akarta volna tárgyát s közben elvesz
tette közvetlenségét, frisseségét. Annál na
gyobb örömmel beszélünk a kötet többi három 
elbeszéléséről. Ezekben már mitsem látunk a 
kezdő, utat kereső tapogatózásaiból, itt már 
egy kész irói egyéniség áll előttünk, egy iró, 
a ki éppenséggel nem keresi a könnyű, kita
posott, sablonos utakat és nem töri a fejét azon, 
hogy mint Írjon meg újra olyan dolgokat, miket 
már előtte százszor elmondtak. Barta Lajos a 
maga hangján, a maga dolgait igyekszik ve
lünk megértetni. Ezek közül a dolgok küzül 
1:̂  a fejsze eladó cimü novella tetszett nekünk 
legjobban. Nemcsak a mese friss, népies hangja, 
hanem a kompozíció kerek formája miatt is. 
Igaz, hogy ebben az elbeszélésben is megta
láltuk Barta hibáját, azt, hogy igen sokat 
filozofál, magyaráz és aláhúz. Erre semmi 
szükség, sőt a közönség határozattan neheztel 
érte, ha ily kevéssé bízik az iró az ő fantázi
ájában és leleményeségében. Barta Lajos ké
sőbb maga is rá fog jönni erre az igazságra. 
Addig is örültünk, hogy talentumos kezdő iró 
dolgával foglalkozva, bemutathattuk őt a kö
zönségnek. A kötet Budapesten jelent meg, 
ára 2 korona.

JCöszönet nijUvámtás.
Mindazok, kik felejthetetlen unokánk 

elhunyta alkalmával fájdalmunkat részvé
tükkel enyhítették, fogadják ez utón kö- 
szönetünket.

aja, 1904. március 25.
Fehénváry Fepenez

és családja.

, V » r v  J

Jíöszönet nyilvánítás.
Felejthetetlen férjein gyászos elha

lálozása alkalmából oly sokan keres
tek föl részben személyesen, részben 
levélileg, jóleső részvétük nyilvánításá
val, hogy azokért egyenként köszönetét 
mondani úgyszólván képtelen vagyok. 
Fogadják tehát mindazok, kik e tény
kedésükkel, illetőleg a temetésen való 
megjelenésükkel mérhetetlen fájdal
munkat csillapítani igyekeztek, ez úton 
hálás köszönetünket

özv. Kollár Ernőné.

1061/tkv.
1904. sz.

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .
A bajai kir. tlkönyvi hatóság közhírré 

hogy az árverést D r .  R a j k  A l a d á r
teszi, 
bajai

ügyvéd által képviselt Hutílusz 1 ’éter regöeei 
frigyicui) lakos kérelmére M ő n i c h  T a m á s  
regöeei lakos ellen 37 kor. eddigi, 10 kor. 4<> 
fillér ezúttal és a még felmerülő költségeknek, 
nem különben csatlakozott és Á llag a  O t t ó  
bajai ügyvéd állal képviselt Kovács Iván és özv. 
Kovács .Józsefné szül. Putriiban Bianka regöeei 
lakosok végrehajtatok 888 kor. 90 fillér és já
rulékai követelésük kielégítése végett az 1881. 
LX. t-cikk 144, löG. és vonatkozó §§-ai alap
ján a szabadkai kir törvényszékhez tartozó a 
bajai kir. járásbíróság területén levő a regöeei 
88. számú betétben Al. 1—2. sorszám 207. és 
208. hrszám felében Mőnich Pá! kiskorú társ
tulajdonos nevén álló j5 ö. i. számú házas 
beltelekre 840 kor. kikiáltási árban ezennel 
eliendeli és arra Regőce községházánál 1904. 
é v i  á p r i l i s  h ó  14-ik n a p j á n a k  d é l 
u t á n  3 Ó r á j á t  kitűzi, amidőn a fennebb körül
írt ingatlan a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezők a kikiáltási ár 10%-át készpénzben 
vagy ovadékkepes papírokban a kiküldött kezé
hez tegyék le.

Vevők a vételárat 3 egyenlő részletben és 
pedig az árverés jogerőre emelkedésétől számí
tott 15 nap alatt az elsőt, 30 nap alatt a máso
dikat, 45 nap alatt pedig a harmadikat, de mé
gis az árverés napjától járó 5% kamataival együtt 
a bajai kir. adó mint letét hivatalba az ide két 
példányban és kellő felzetokkel benyújtandó le
téti kérvény kapcsán fizessék le.

A bánatpénz az utolsó részletbe számittatik be.
A részletes árverési feltételek ezen kir. telek

könyvi hatóság irattárában és Kegőce község
házánál megtekinthetők.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Baja, 1904. évi január hó 26. napján.

Mayer,
kir. járásbiró.

özv. Spitzer Simonne és Társa
t é g l a -  é s  c e m e n t á r ú  g y á r a

B A J Á N .

AJ.tliîÆAAAAJÆAAAAAAJÆAAAAAW
g

budapesti ,x----- ”

Ajánljuk az építő közönség figyelmébe építési anyag üzle
tünket, hol állandóan nagy raktárt tartunk alant felsororolt építési 
anyagokból :

D I O - K O K S Z
kapható augusztustól kezdve házhoz szál-

M é s z ,
hófehér, darabos és 

oltott.

íBeocsint portland és vontán cement,
Elefánt védjegyű, eredeti ólmozott

zsákokban.

litva és átmázsálva étermáz sónként

3 korona 20 fillérért.
N ád k ö re t .  (Stucatur-nád.)

Kátrány, tinctoral és carbolineum, faanyagok telítéséhez. 
m=z=z A s z f a l t  e l sz ig e te lő  le m e z e k .  . -----

Bitunen, aszfalt és k a u C S U k  a s z f a l t :  nedves fa. 
lak kiszárításához. —  fiszfalt és kátránypapir, tető. 
fedéshez. —  Katies  és dunai homok.

Megrendelések már most előj egy ezhetők:

Ê  p  ü l e t  d  í s z í t m  é n y  e  k.
10 i ío ;»

NYERC{E$JFALU (Esztergom m.) 0ür<göni}cím: Eternit Budapest. Telefon 12-92. l^gái*: VÖÖKLABRUÖK (Felgő A usztria.)

H A TS C 8 E K  üflJOS SZAB
E lp u s z t í t h a t a t la n ,  k ö n n y ű , t e t s z e t ő s ,  o l c s ó  é s  t ű z á l ló  t e t ö - f e d ö a n y a g .

ETERNIT MŰVEK HATSCHEK LAJOS BUDAPEST, 33.
Elsőrangú referenciák. -  Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — Kérjen ismertetést.
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5)upla villanydelejes kereszt,
vagu csillag.

/>. J i.  t i  M . S S 5 0 3 . sz.,
gjiigvit és felüdít jótállás mellett: fö s z v é n y ,  
re u m a , a s th m a  (nehéz lélegzés) t í /m a t /a n s d f j ,  
f i l t z ú g á s , nehéz h a l lá s , e p ile p s ia  (eskór), id e 
gesség, é tv á g y ta la n s á g , s á p fó r ,  fo g fá já s ,  
m ig r é n , te h e te tle n sé g , in f lu e n z a , valamint min
den id e g b e te g  sé g n é l. Azon beteg, aki 88503 sz 
készülékem által legfeljebb 4 1  n a p  a la t t  meg 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét Ahol 
már semmi sem használt, ott kérem az én készülé
kemet megkísérelni; meg vagyok győződve készülé

kem biztos hatásáról.

A nagy készülék ára 6 korona
idült betegségeknél alkalmazandó.

A kis készülék ára 4  korona,
könnyebb betegségeknél alkalmazandó.

A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel, vagy 
elŐlegos fizetéssel a bel- és külföld részére

Scheffer D. Sándor
B u d a p e s t  VIII. Hezerédi-utea 3. szám.

Vendéglő- és házeladás.
A szeremlei-utca Ő. szám alatt levő, 

volt Szeicz-féle

vendéglő és ház
elköltözés miatt jutányos áron eladó. 
Bővebbet ugyanott.

TI

5 koronáért
küldök 1‘ .2 kiló (kb. 50 db.) kevéssé megsérült 

finom enyhe
f i i / p e r e  s z a /p /p m t t

rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin és 
gyöngyvirágból szépen összeválogatva. A pénz. előze

tes megküldése esetén, vagy utánvéttel küldi:

Scheffer D Sándor
B u d a p e s t ,  VIII., Hezerédi-utea 3. szám.
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A Bajai Kölcsönök ^egélyzö-Egylet
eddigi hivatal helyisége egy vagy több

üzlethelyiség
céljaira, esetleg lakással, 

május hó 1 - tÖl kiadó.

c'À'ïW}n c*'toat»c ..ocAo w iVm  ^5*c te c to ofoc*j

Feltűnő újdonság!

D E L I C E
Minden h irdetés felesleges.

A dohányzó egyszer veszi és többe
m ást nem szihat

Leírj óbb valódi francia szivar-t ti

kapapir és szivarkahiively kap
ható az orszáír minden

f f rr

külön legességi á rú < 1 áj á,bai í.

; > ;>

Egy h á z ta r tá s i m érleg ingyen.
Mesésen olcsó árak mellett 
küldöm szét túlhalmozott rak-- 
táramból világhírű s kiválósá- 
gukért általánosan kedvelt 
m e.r ik é n  e z ü s tá ré n  m a t  és 
pedig: 0 drb. mexikói • > tist 
asztali kést, d dib mexikói 
*•> üst evővillát, 0  drb. nn-xikói 
0 /üst evőkanalat, Iá di li. mexi
kói ezüst, kávéskanalat. 0  drb 
kiváló dessertkést, 0 drb. ki
váló dessertvillát, 1 drb. mexi

kói ezüst levesmerö-kanál, 1 drb. ezüst tejmerítő, 
2  drb elegáns szalon asztali gyertyatartót.

4 6  d r b  ÖS!“T ‘ fp t 6 .5 0
Minden megrendelő ezenkívül ju ta to m  f  épen  egv 

j szavatosság mellett pontosan működő 1 2 ',j kiló hord* 
képességű h á z ta r tá s i  m é r le g e t  kap te lje s e n  
d í j t a la n u l .  A  m e .n ifó i e z ü s t egy teljesen fehér 
fém (belül is>. melynek tartósságáért és kiváló minő

ségéért 2 ű  é r i  j ó t á l l t i s t  vállalok Szétküldés a 
pénz. időleges megküldése esetén vagy utánvéttel

történik az. európai raktárból

^cljeffei1 D. $ándoö Bpept, Bezeíédi-u. 3.

SZOLOLDGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, (bár 

mind kúszó természetű) mert nagyobbrésze ha megnő is, 
termést nem hoz, ezért sokan nem értek el eredményt 
eddig Hol lugasnak alkalmas fajokat ültettek, azok 
bőven ellátják házukat az egész, sz.őlőérés idején a leg
kitűnőbb muskatály és más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen 
oly ház, melynek fala melleit a legcsekélyebb gondo
zassa! felnevelhető nem volna, ezenkívül más épületek
nek, kerteknek, kerítéseknek sib a legremekebb dísze, 
anélkül, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az 
egyébre használható részekből. Ez a legháládatosabb 
gyümölcs, mert minden évben terem

A faiok ismertetésére vonatkozó, színes fénynyomatü 
katalógus bárkinek ingyen ős bérmentve küldetik meg, 
aki címét egy levelezőlapon tudatja
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Ermelléki elpő gzőlőoltváníjfcelep Nagÿ-Kàgija
u. p. Székelyhid.
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tHázak, ingatlanok
adásvételét,

b é r l e t e k e t  f
olcsón közvetít
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Pártoljuk a honi ipart !

A legjobb
író ténták „ S T E L L A “ védjegygyel

Másolható ténták „S T E L L A *  

Színes ténták „S T E L L A *

i

készülnek a

Tusoldat „STELLA** védjegygyei

G T C I  I A “  vegyészeti 
..O I L L L n  gyárban

fjp B U D A P E S T E N .  %

Főraktár:

Ifi. W A G N E R  A N T A L  papirkeres'kedésében
B A J A

\ * * Pi
Nyomatott Nánay Lajosnál Báján,

Pártoljuk a honi Ipart !
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