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A Szent Lélek ünnepe. Meg vagyon 
Írva az evangélisták könyvében, hogy 
e napon az Ur, aki három személyben

0

van, megjelent az apostolok előtt. Es az 
apostolok feje fölött tüzes nyelvek le
begtek a levegőben s bár e férfiak más
más beszédüek valának, szavukat min
denki megérté és ők megérték egymást.

A sziklára épített egyház legszebb 
tanítása fűződik piros Pünkösd napjához. 
Szép ez a tanítás, mert költői s mert 
mély filozófiai lényeget rejt magában.

íme előttünk az írás könyve. Pünkösd 
ünnepének egyházi vonatkozása frissen 
és megragadóan szól a képzelmünkhöz. 
Látjuk az ékesszóló apostolokat, akik 
az Ur igéjit ezer nyelven hirdetik és 
látjuk a képzelet e lángoló sugárka 
szőtt képében a filozófiai mélységet, 
amely elevenjére hat a természeti igaz
ságnak.

Tüzes nyelvek hirdetik ma az isteni 
mindenhatóságot. Sötétzöld bércek ölé
ből, virágos rétekről ezer nyelven szól 
felénk a természet szava. Piros pün
kösd van.

Kigyult felettünk az ég. A nap tüzes 
nyelvei leszálltak a földre, hogy életre 
hívják a szunnyadó erőket, hogy ékes
szólóvá tegyék a nagy természetet

Végtelenbe futó földtáblákon 
vetések hajladoznak az iramló szellő fu
vallatára. I lajnalra virradóra kifeslik a 
rózsa és kipattan a kalász, a melynek 
magva aranynál is drágább kincse az 
életnek. Maga az élet.

Árnyakat rejtő erdők, vadvirágos me
zők fölött madárszárny villan el És föl- 
cseng a természet légi kórusának éneke, 
tátogó kis madárszájak hangversenye.

Halkan, rejtelmesen zizeg a nádas, 
talán meséket súg a locsogó tónak, 
amely néha meg-meg borzong a nádas 
különös meséire.

Hát nem ezer nyelv, ezer hang súg, 
kacag felénk mindenünnen? A természet 
tartja most óriási szónoklatát az örökké 
való, soha el nem múló életről. Az élet
ről, amelynek erői néha megfogyatkoz
nak, de teljesen soha meg nem semmi
sülhetnek.

Jöhet enyészet és pusztulás a földre, 
de a végleges megsemmisülés csak a 
végítélet napján következhetik be. Addig 
az enyészet romjain mindig uj élet támad, 
mely frissen és mohón tör fölfelé, mint 
omladékon a repkény.

Piros pünkösd hajnalán káprázatos 
fényben sugárzik az égiv. És mintha az 
evangélisták könyve nyílna szét előttük, 
e pünkösd hajnali égről leolvassuk az

írás minden Ígéretét, azt, a mi már elkö
vetkezett s ami még jönni fog.

A Szent Lélek világossága száll meg 
bennünket. Es látjuk, hogy mint hull 
elénk a maghullajtó kalászból a meg
áldott kenyér és mint lesz ennek miatta 
öt rozskenyérből ötszáz ; látjuk, miként 
sokasítja meg az ur a tavak vizét, hogy 
hálónkba sok hal akadjon és látjuk, hogy 
a kánai vizes vedrek szinarany borral 
telnek.

Láttunk mindent. A sok nagy csoda
tételt, amelyet a hitvallók, az egyszerű 
pásztorok és halászok hirdettek, s amely 
csoda tételek ma is pillanatról-pillanatra 
ismétlődnek.

I Iiszen csodatétel már maga a lét. 
Ez a titokzatos önmagából eredő és ön
magába visszahulló lét, amelynek utjai 
mintha valamely földöntúli hatalom irá
nyítaná. Csodatétel a természet erőinek 
életbe szökése, a fü növése, az ember 
szívverése, a madarak szárnyalása, cso
datétel az egész mindenség rendszere, a 
lábunk alatt létező föld s a fölélik bo
ruló csillagos ég.

Csoda, csoda ! Es ez a számnélküli, 
rengeteg csoda itt rajzik fel körülöttünk. 
Erezzük áldásait s mert uj csodát jelent 
minden pillanat, az isteni csodatételek 
mindennapiakká válnak szemünkben.

De ma eltölti látásunkat a Szent Lélek

T Á R C A .
A madridi bikaviadal.

Irta: Richter Mátyás, fögymn tanár.

Az ember és a felbőszített bika közötti harc 
mindenkor a városi hatóság jelenlétében és 
felügyelete alatt folyik le. A polgármester 
vagy a helyettese intézi a játékot.

A hatóság megérkezését jelző és üdvözlő 
induló után az elnök azonnal jelt ad fehér 
kendőjével, mire megszólal a trombita, hogy 
figyelmeztesse a közönséget a küzdők bevo
nulására.

A zenekar lassú indulóba kezd, mialatt 
minden szem a királyi páholylyal szemközt 
levő kapura néz. Hatalmas szárnyai csakha
mar feltárulnak és megjelennek a tarka-barka 
ruhába öltözött toreadorok vagy viadorok. 
Lassú, ünnepélyes menetben vonulnak az aré
nán keresztül és a királyi páholy jobbján 
levő elnöki páholy előtt megállnak. A festői 
kép láttára leírhatatlan örömrivalgás támad 
Bravó-kiáltás, taps, tombolas, kalapcsóválás, 
kendőlobogtatás mindenütt. Valóban impozáns 
menet! Legeiül két hatósági szolga (alguazils) 
megy fekete lovon, talpig fekete bársony, ó- 
spanyol öltönyben. Fehér tollas fekete föveg 
a fejükön, gazdagon hímzett rövid köpeny a 
vállukon, hosszú, egyenes kard az oldalukon. 
Utanok lépkednek méltóságteljesen az összes 
toreadorok, t. i. a chilink (csülök) vagy capea- 
dorok, karjukon a vörös köpenynyel, a ban- 
derillerók, a pikadorok bekötött szemű lovakon

és az espada. Azután következik két cifra 
öszvérfogat, és végül a vörös ruhába öltözött
czoUiiiK

Az elnök előtt kalapemeléssel és mély meg
hajlással tisztelegnek, amivel engedélyt kér
nek a játék megkezdésére. Ennek megtörtén
tével a chulókon, a két pikadoron es néhány 
szolgán kívül a többiek távoznak az aréná
ból. A chulók ott a közelben, a kerítéshez 
erősített padokon foglalnak helyet, cigarettára 
gyújtanak és senkivel és semmivel sem tö
rődve, a legnagyobb egykedvűséggel beszél
getnek. A két pikador pedig, kiknek lovait 
szolgák vezetik, az arena jobb és bal oldalán, 
közvetlenül a kerítés mellett áll fel.

Ekkor újra benyargal az egyik lovas az 
elnöki páholy elé, meghajtja magát és a toril- 
kulcsot (a bikaistálló kulcsát) kéri az elnök
től. Ez aranyzsinórra fűzött kulcsot dob a 
kezébe, melyet köszönetnyilvánítás után vág
tatva visz ki a torilerónak (a bikaistállók fel
ügyelőjének), ki felnyitja nem ugyan a kapott 
kicsiny, hanem a hatalmas zárakba illő órási 
kulcscsal a kapuval szemben levő teljesen 
sötét istállókat, ahová néhány órával azelőtt 
a vadonból vagy az andaluziai tenyészistál- 
lóból hozott bikákat zárták.

Erre elhallgat a zene és trombitaharsogás 
jelzi az I. felvonás kezdetét, a pikador fellé
pését, a »Siu’i t(’ de- picá) -<(/.

Siri csend támad. Mindenki a kapura tekint, 
amelyen csak az imént vonult be a díszes 
menet. A zenekar hangjaira a szolgák fel
nyitják a kaput. Alig húzódhattak mögéje, 
máris villámsebességgel ront be az arénába

a néptömeg éljenzése, tapsolása, tombolása 
között . . .  a bika. Gyönyörű állat ! Hatalmas 
példány! Egészen fekete, szőre fénylik, rövid 
szarva szabályosan előre görbül. Csupa erő, 
csupa tűz, vadság az egész állat. Majdnem 
az arena közepéig rohan, s ott hirtelen meg
áll. A nagy sötétség után az a hirtelen nagy 
fény, az ezer meg ezer bámészkodó és ordí
tozó tömeg meglepi és báutólag hat rá. Büsz
kén felemeli fejét és körültekint. Sehogy sem 
tetszik neki a dolog. Orrlyukaiból nagyokat 
fuj s toporzékolni kezd. Két-három chulo fel
kel helyéről, s messziről mutatja neki vörös 
köpenyegét, illetőleg két méter hosszú es 
ugyanolyan széles vörös posztóját. A bika 
egy-ket percig dühösen néz rájuk, majd pedig 
lassan feléjük indul. A chulók ugrándozva 
lépnek közelébe s orra előtt lebegtetve a 
posztot, ingerük, izgatják. A bika e merészség 
láttára neki dühödik, célba vesz egyet, szü
gy ébe vágja fejét, s vadul neki ront.

A közönség némán nézi, nekem meg a 
lélekzetem is eláll. Azt gondolom, hogy azon
nal felnyársalja azt a fiatal embert. S ime, 
nem a chu lot döfdösi, hanem a vörös posz
tot. A chulo ugyanis akkor, mikor a bika 
lehajtja fejét s döfésre készül, bámulatos 
ügyességgel félre ugrik, s a jobb kezében 
tartott posztot tartja eléje, mely alatt a bika 
vagy elszalad, vagy ha szarvára akad, egy
két lépésre magával viszi, bőszülten és ádáz 
dühvei földhöz veri, döfdösi, megtapossa es 
. . . . ott hagyja. 11a meg a köpeny alatt ro
han ki, azonnal megáll, bambán előre néz, 
majd meg jobbra-balra tekint, keresi támadó-
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vilagoss/t^a, Piros Pünkösd napján a 
termoszét gazdas> kom ve szőtnyilik ölöt-rs s ✓
tinik, hogy megihletődve olvassuk belőle 
a csodatételeket. Ks megértjük nvndany- 
nyit. Mort ma megvilágosodik elménk, 
ott lobot» fölöttünk a tüzes nyelvek su
garive

Piros pünk(")sd hajnalán hálatelt ára
dozó szivvel tekintünk az égre és hivő 
áhítattal mondunk köszönetét mindazért 
a csodáért, amelylyel bennünket az isteni 
rendelés megáldott és csengő lélekkel 
kérjük vissza mindazokat, amelyeket ne
talán megvont tőlük.

Katonai beruházások.
Míg a képviselöház pénzügyi bizott

sága és majd maga a tisztelt í láz a 
beruházási javaslatot tárgyalja, ime, van 
már újabb beruházási javaslat is. Kato
nánk tesznek uj befektetéseket. Fegyve
rek cís hadi anyagok beszerzésére követel 
a közös hadügyminisztérium rengeteg 
összeget, közel kétszáz milliót Tehát 
olyan összeget, melytől méltán döbben 
meg a két állam polgársága. 1 liszen 
ezek a katonai beruházások tudvalevő
leg azt jelentik, hogy szaporodik a szer
tárakban az ócska vas. Mert egy pár 
esztendő alatt ócska vasnál egyéb érték
kel nem szoktak birni az uj ágyuk és 
egyéb harci eszközök, melyekkel a mi 
hadvezetőségünk rendszerint az eső után 
köpönyeg célját szokt a csak elérni.

Tapasztalások vannak erre, keserves 
és drága példák, de azért hagyományo
san úgy megy a dolog most is, mint 
rendesen. A delegációk a legmagasabb 
helyről hallják azt, liooy a tervezett 
gyorsabb beszerzések és pótlások a

í

fegyveres erő harckép»-sségeit fejlesztik, 
egyszersmind pedig ..gazdasági előnyt 
is biztosítanak“ és ezzel aztán nem mer 
szembeszálni ez a közös ügyes párt, mely 
ennek az országnak veszedelmére, közel 
négy évtized óta nahon teljesíti a leg
pusztítóbb bécsi parancsolatokat is.

Vakon és gondolkozás nélkül. Ez a 
nvavalyálya minden pártnak, mely kö- 
zösügyes alapon áll és így nem meri 
és nem tudja képviselni az önálló Ma
gyarország érdekeit és nem tudja ki
fejezni a magyar polgárság hatalmas 
tiltakozását az ellen, hogy mi fizessük 
a részint kalandos, részint tehetetlen 
bécsi külpolitika irtozatos költségeit.

Persze nem lehet elérni a tiltakozás 
célját, ha maga a delegáció elnöke az
zal kezdi a trón előtt beszédét, hogy 
.,fölajánljuk áldozatkészséggel a hadse
reg harcképessegének erősítésére m iiul- 
(t:l, ami múlhatatlanul szükséges.

1 la mindezt fölajánlja Széli Kálmán 
a delegáció nevében, akkor fölajánlotta 
a képtelenül sokat is. Mert a had veze
tőség múlhatatlanul szükségesnek mondja 
azokat, amiket csak ki tudnak gondolni 
katonáék és a laikus törvényhozásnak 
nem akarna jogot adni arra, hogy a 
követelések szükségszerűségét, avagy 
szükség te 1 enségét mérlegelhesse.

Igaz. hogy Széli Kálmán azt is mon
dotta : az ország gazdasági erejének 
határait túllépnünk nem szabad, mert 
az érintetlen gazdasági szervezet az ál
lami életnek, sőt magának az állam 
biztonságának szintén elengedhetetlen 
föltétele. I )e ezt csak utólag és mellesleg 
jegyezte meg a magyar delegáció elnöke, 
hogy lefelé is mondjon valamit, ami 
népszerű lehetne. Holott az okosság és 
az önérzet azt parancsolná, hogy azon

j;it, kiről nem tudja elképzelni, hová lett, 
pedig ott áll első lábainál. Iákkor megfordul. 
S mit kell látnia? Most már nem 2 8 chulo
ugrándozik körülötte, hanem 13- 8 bosszantja 
egyszerre. A bika hol ennek, hol annak a 
chulónak rohan, de hasztalan minden törek
vése, szarva ele csak a vörös posztó kerül.

Hej. heh nagy szerencsétek, kiált fel 
kedélyes társunk, hogy nem magyar bikával 
van dolgotok, az majd elbánnék veletek !

A bika. mintha csak megértette volna a 
lesajnáló szavakat, ide-oda száguld, nagy port 
verve fel maga után, majd pedig megáll, 
nagyokat fúj, a dühtől csak úgy reszket, sze
mei vérben forognak, el-elbődül, s komoran 
méri végig üldözőit, lágyét kiszemel, s iszo
nyú erővel támad neki. Csakhogy a chulo 
ügyesen félreugrik, s az üldöző bika elől 
egesz a kerítésig hátrál. A dühös állat mar
mar eléri.

h’endkivül izgalmas jelenet ! Ereimben meg
fagy a vér, s szinte már ott látom, amint 
odaszegezi a kerítésre.

Pedig ugyancsak kar miatta aggódnom! A 
chulo az utolsó pillanatban egyszerűen átveti 
magát a kerítésen. A bika felágaskodik s ke
resi, de az már akkorra eltűnt a szűk folyo
són. Ekkor határtalan dühében a kerítést 
döngeti-rázza, s rajta tölti ki mérgét. Miután 
a kerítés nem enged, visszafordul es szomorú, 
fajdal inas bőgést hallat, majd a kijáratot ke
resi, de ott is csalódik, mert az is be van 
zarva. \ isszater tehat támadóihoz, kik még 
j» ihban felbőszítik.

Iákkor megszólal a trombita. A clnilok 
félreállnak, a bika pedig megáll és hallga
tózik.

Mikor feleszmél, nem lát maga előtt ellen
séget. Csodálkozva tekint körül s észreveszi, 
hogy jobbról is, balról is a kerítés mellett a 
pikadorok, kik eddig teljesen mozdulatlanul 
ailfak, nagyon mozgolódnak, s mindenáron 
féléje sarkant\ űzzek bekötött szemű gebéiket.

Ámde ezek, mintha éreznék vesztüket, nem 
nagyon iparkodnak előre. A bika kiszemeli a 
jobboldalit, s zihálva, fújva feléje fordul. A 
pikadornak nagy nehezen sikerül közelébe 
jutnia, s a lóval úgy áll meg, hogy a bika 
ne őt, hanem lovát támadja, még pedig nem 
az előrészén, hanem az oldalán. Szemét me
rően a bikára szegezi s lándzsájával célba 
veszi. A bika toporzékolva nézi, mi készül 
ellene, s a lovas marcona tekintetétől annyira 
megijed, hogy hátrálni kezd, majd pedig ré
mülten megfordul és bőgve a kapu felé 
rohan.

Óriási kacagás és fütty támad mindenfelé; 
gyávaságát nevetik és fütyülik ki. Minthogy 
a kapu be van zárva, újra csak visszatér a 
lovashoz.

Ennek a fenyegetése annyira felbőszíti, hogy 
levágja fejét és uccu neki ! Azonban a pika- 
dor nem rest, lándzsájával tarkón szúrja, 
melyből magasan lövel a vér, a bika pedig 
a lo gyomrába mélyeszti szarvait s felemeli 
a lovat lovastól. Mindkettő a földre zuhan, 
előbb a lovas fejjel lefelé, azután a ló a 
lovasra.

Borzalmas látvány! Biztosra veszem, hogy 
ha az az ember agyon nem zúzta magát, a 
ló nyomta agyon.

A lo belei az irtózatos döfésre azonnal ki
fordulnak, s a nagy sebből csak úgy patak
zik a vér. A szegén)- pára ott fetreng a vér- 
tocsaban, ég felé meredő lábakkal, s minden 
hang nélkül kapálódzik, rugdalódzik. A bika 
még akkor is folyton döfi s már azon van, 
hogy az alatta mozdulatlanul heverő pika- 
dorral is végezzen, mikor újra előállnak a 
chulók és vörös posztójukkal magukra uszít
ják és az arena túlsó oldalára csalják.

Ekkor történt, hogy az egyik majdnem ál
dozatul esett a bika dühének. Ugyanis csak 
abban a pillanatban sikerült magát átvetnie 
a kerítésen, mikor a bika a combjánál már 
széthasította a nadrágját. A közönség tom-

kezdŐdjék a delegáció nyilatkozata: töb
bet nem mondhatunk, mint eddig, mert 
az is sok, voltakép az is túlhaladja már 
az ország gazdasági erejének határait.

Képtelenség, hogy a hadügyi költsé
gek fokozhassanak, mikor oly borzasztó 
nyomorúság és pangás van az ország 
egész közgazdasági életében. Mikor 
Ausztria kihasznál bennünket az erőin
ket aláásó vámközösségben és mikor 
k ül földi kereskedelmi szerződéseink is 
mind Magyarország kárával és Ausztria 
iparának előnyére köttetnek.

Képtelenség és bűn, hogy tőlünk még 
óriási uj hadi kiadások vállalását köve
telik és azon jelszó alatt teszik ezt, 
amint a közbeszéd és külügyminiszteri 
expozé egyaránt hangsúlyozta, hogy a 
külállamokkal kiliinö  visszonyban va
gyunk, a béke bizonyos és szinte örök
kévaló. Persze, nem az egész vonalon 
szólott igy a külügyminiszter. Egy kissé 
eltért a békehangulat harmóniájától a 
portának szóló vitéz fenyegetése, mely 
mögött tán épp az a tendencia rejlik, 
hogy meg ne tagadják a háborúra 
való készülés eszközeit, a száz millió
kat.

Goluchovszky fenyegetése e szerint 
nem is Konstantinápolyba van címezve, 
hanem Budapestre, hogy inkább a köz- 
gazdasági beruházásokat ejtsük el, mint 
a katonai beruházásokat Mert minek 
is a magyarnak a maga ipari és for
galmi érdekéről gondoskodni. Elég, ha 
a közöshadsereg az uj ágyút és egyéb 
hadiszerek megrendelésével nagy for
galmat csinál — Ausztriában. Ettől 

; ugyan boldog lehet a magyar.
E g y  k é p v i s e lő .

bolt, éljenezte a bikát, én pedig úgy megsaj
náltain azt a halálsápadt ifjút, ki még egy 
óra múlva is a bika szarván képzelte magát.

Ezalatt a szolgák előhúzzák a ló alól a 
pikadort és talpra állítják. Bicegve áll félre. 
Ezután a lovat biztatják a felkelésre. És . . . 
Isten csodája, csakugyan feltápászkodik. De 
micsoda látványt nyújt! Beleit maga után 
húzza a földön, többször rájok is lép, s tá
molyogva vánszorog a kerítés mellé, ahol a 
szolgák visszahelyezik beleit, tátongó sebét 
egy-két öltéssel bevarrják, a pikadort ráülte
tik és ismét kiszolgáltatják a bika dühének. 
A vérszomjas nép hangosan követeli, hogy 
a ló ott az arénán pusztuljon el.

Ezen szörnyű jelenetnél hideg borzongás 
futott végig testemen, izzadság vert ki hom
lokomon, szemem elsötétült és rosszullét fo
gott el. Szerettem volna távozni, de nem 
lehetett. Szerencsémre csakhamar magamhoz 
tértem.

Menjünk innen! Hagyjuk itt e barbár 
kegyetlenséget! — hangzik azok ajkáról, kik 
leginkább lelkesedtek a bikaviadal iránt.

A bika, mihelyt a túlsó oldalon levő pika- 
dor lovát egy döféssel megölte, ismét vissza
tér az elsőhöz, s úgy a combjába vág, hogy 
menten összeesik, maga alá temetvén újból 
lovasát. A pikadort megmentik, de a hibán 
már alig van élet. Egy szúrással megszaba
dítják kínjaitól, s otthagyják, ahol elesett.

Állatot még nem sajnáltam meg annyira, 
mint itt egy szegény szürkét. Háromszor kel
lett a bika elé vonulnia, míg az irtózatos 
döfések véget vetettek életének. De még az
után sem volt nyugta a nyomorultnak. Va
lahányszor a bika ide-oda száguldott, döfve, 
rugdalva mindent, ami útjába esett, mindun
talan visszatért hozzá, szarvára kapta, le
dobta, megtaposta, s akkorákat lökött rajta, 
hogy hármat is fordult.

Mikor már 8- 4 ló nyomorultul, iszonyú 
kínok között kimúlt, újra megharsan a trom*
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A hajai kormánypárt csődje.
Folyó hó 12-én tartotta a bajai kormány

párt újjászervező nagyértekezletét, melyre mint
egy 300 bizalmas meghívó szólította fel rész
vételre a választókat. A 300 helyett azonban 
csupán az alábbi 70 polgár jelent meg, név- 
szerint a következők:

Dr. Adler Lipót 
Dr. Alföldy Lajos 
Báldy László 
Bernhardt Ernő 
Breinik Nándor 
Borza Nándor 
Dr. Bérezi Albert 
Dr. Bernhardt János 
Bodrogi Gyula 
Erdélyi Gyula 
Érti József 
Érti István 
ívekért István 
Feuermann Soma 
Fischl Ádám 
Friedman Miksa 
Fischer Béla 
Fedor Károly 
Fehérváry Ferenc 
Gábris Péter 
Gebhardt Dezső 
(íyulánszky József 
Hegedűs Aladár dr.
Heller Richárd 
Hesser Gyula 
Hübner József 
Joanovits Milán 
Kálmán Kolos 
Kaufman Simon 
Dr. Kőhegyi Károly 
Kollár Ágoston 
Dr. Koller Imre 
Dr. Klénáncz György

Krikovszky József•y

Dr. Klein Mór 
Dr. Ladányi Mór 
Dr. Lcmberger Ármin 
Lemberger Rezső 
Melles Károly 
Miehits István 
Müller József 
Dr. Nemes József 
Dr. Nikolasz Béla 
Oblath Mór 
Olácsy György 
Posta Bertalan 
Páncsics József 
Pollák Bernât 
Reich Ignácz 
Rosenbaum Bernât 
Rosenberg Jakab 
Dr. Rosenberg Samu 
Schvvarez József 
Spitzer József gyufag\ 
Spitzer Herman 
Stern Vilmos 
Strausz Dezső 
Strausz Miksa 
Scheiber M. A. 
Spitznagel Ferenc 
Szélig Ferenc 
Schulez József 
Stampfl Jenő 
Szutrély Lipot 
Scherer Sándor 
Scheibner Gyula 
Szalay István 
Szokolovits G y < > rgy 
Szabó Sándor 
Szűcs Ödön 
Török Gábor 
Túr y Mátyás 
Vágó Rezső 
Vojnits Dániel 
VVeisz Nándor 
VVeidinger Salamon

'áros

Az értekezlet a bajai kormánypárt elnökévé 
Érti József földbirtokost jelölte.

Alelnökökiil jelöltettek: Bodrogi Gyula, 
Dr. Bernhardt János, Joanovits Milán, Midler 
József, Dr. Britek Samu, I lesser Gyula, Dr. 
Rosenberg Samu, Latinovits János és Sebőn 
Antal.

Jegyzőikül jelöltettek: Dr. Lcmberger Annin 
és Schmidt Ferenc.

Az értekezleten határozatba ment, hogy 
pünkösd vasárnapján nagy-gyűlést tartanak, 
mely alkalomra Mihalicska Istvánt kérték 
fel a díszbeszéd elmondására, aki azonban 
ezt a megbízatást nem fogadta el.

Egyébként ez a nagy-értekezlet olyan 
íiaseoja volt a bajai kormánypártnak, amely 
méltó pendentje úgy az orsz. képviselőválasz
tásnál, mint a városi képviselőválasztásoknál 
szenvedett kudarcának.

I Járom száz meghívott helyett csupán hetven
nyolc jelent meg!

Különben a folyó hó 12-iki értekezlet fel
tűnően gyér látogatottságát maga a kormány
párt is indokolta azzal, hogy Zomborban és 
Szabadkán vásár lévén iparosaiul; és koré szedő
ink ott voltak elfoglalva.

Micsoda önámítás!
Legfölebb összesen 30—40 kereskedő és 

iparos szokott idegen vásárokat látogatni és 
ezek közül nyugodt lehet a bajai kormány
párt egyetlenegy sem jelent volna meg a 
f. hó 12-iki — csődnyitáson!

Egyébként majd csak olvassák össze a 
pünkösdi nagy-gyűlésen hány iparos és ke
reskedő lesz jelen az elmaradottak közül. 
Ha nehezükre esik, mi majd megolvassuk, 
számontartjuk és leközöljük a névsort az 
önök kedvéért !

hita és kezdődik az állatkínzás netovábbja, 
a II. felvonás, a banderillero (nyilazó) fellé
pése, a » Suer te de banderilledr.«

A szolgák hamarosan elgereblyélik az arena 
vértócsáit és menekülnek az arena közepén 
ziháló bika elől. Szarva véres, nyakáról vér 
csurog, szemeit vadul forgatja, s látszik, hogy 
már kissé fáradt. A chulók csak nagyon ke
vés időt engednek neki a pihenésre, újra csak 
izgatják, dühösítik a vörös köpönyeggel. Mikor 
aztán minden erőlködése kárba vész, mert 
egyik ellenfelét sem kaphatja szarvára, és 
dühe tetőpontra hág, előáll egy uj ellenség, 
a banderillero, arany és ezüst sujtásos színes 
se’yem ruhájában. Mindkét kezében körül
belül egy méter hosszú, színes papirossal be
vont és pántlikákkal díszített botot, banderil- 
lát tart, melynek végén hegyes horog van.

A bika mereven nézi uj támadóját, ki bátor 
léptekkel s roppant merészséggel közeledik 
feléje. 2 3 lépésnyire tőle megáll, farkas
szemet néz vele és a két banderillát a biká
nak szegezi. A bikát e hallatlan vakmerőség 
végtelenül felbőszíti. Szája tajtékzik, teste 
verejtékben fürdik és remeg, orrlyukaiból 
párasugarakat lövel, toporzékol, bőgni kezd 
és rettenetes dologra készül.

A nézőközönség izgatottsága nőttön nő, 
néma csendben, visszafojtott lélekzettel s nagy 
kíváncsisággal várja a történendőket. Engem 
meg oly furcsa érzés fog el, szívemet való
sággal kínos gyötrelem marcangolja.

A bika szügyébe vágja fejét s neki ugrik* 
hogy felöklelje, de ebben a pillanatban a ban
derillero, lélekjelenlétét egy percre sem veszt
ve cl, feje fölé hajol, s a két banderillát rop
pant ügyességgel «a nyakszirtjébe vágja, mely
ből magasra szőkéi a vér. Mire a bika fel
emeli fejét s döfni kezd, ő már félreugrott. 
Az csak a levegőt döfdösi, miközben a nya
káról lecsüngő két banderilla oldalát verdesi.

Bravó - kiáltással, tapssal jutalmazzák a

banderillero ügyességét, mit az lejbolintással 
köszön meg.

A bika megáll, s minthogy szokatlan, kínzó 
fájdalmat okozó tárgyakat érez tarkóján, sze
retne tőlük szabadulni, csakhogy mentői job
ban rázza magát, annál mélyebbre hatol a 
horog nyakába. Őrülten nyargal körös-körül, 
porfelhőkbe burkolja az egész arénát. Közbe- 
közbe nagyokat fúj, majd rémesen clbődül. 
De mindhiába! Epén mikor irtózatos bosszúra 
készül, akkor veri egy másik, majd egy har
madik banderillero 2 2 szigonyát a nyakába.

A mily lelkesedéssel kiált bravót a vérszom
jas közönség az ügyes banderillerónak, ép oly 
könnyen hajlandó a füttyre, mihelyt a horog 
nem mélyed bele a bika nyakába.

A bika most már leírhatatlan Ionokat áll 
ki. A szigonyok minden lépésénél mélyebbre 
és mélyebbre fúródnak húsába. Nyakáról pa
takokban ömlik a vér, szájából csak úgy dől 
a hab, a nyelve kilóg s fáradtan liheg, l ’jra 
és újra a kijárat felé tart, de az be van zárva 
lékkor szomorúan a közönségre tekint, s oly 
fájdalmasan bőg, mintha csak mondaná :

Könyörüljetek rajtam, népek, hisz eleget 
szenvedtem már! Hát nem látjátok, mikép 
bánnak velem ezen kegyetlen emberek? Néz
zétek rám és sajnálkozzatok fölöttem!

Hiába minden ! Nincs itt emberi érzés, kímé
let, irgalom, könyörület ! Csak vadság és ke
gyetlenség ! A közönség még több vért lován, 
sőt mi több, kivégzését, kínos kimúlását várja. 
Ez gyönyörködteti, ez mulattatja.

Nem csodálom, hogy e kegyetlenség láttára 
egyik-másik magyar nem bánta volna, ha ez 
a szegény állat kitölthette volna bosszúját 
valamelyik támadóján.

Mikor már ö <S szigony lóg le a tarkójá
ról, az elnök intésére megszólal a trombita, 
és következik a legizgatóbb része a bikavia
dalnak, a III. felvonás, a nap tulajdonképeni 
hősének, a torcadorok legügyesebb!kének, az

espadának vagy a matadornak ('bikaölő) fel
lépése, a )> Suer te de matar.«

*

Óriási tapsvihar fogadja a fiatal, szép bar
na embert, mikor komoly, méltóságteljes lép
tékkel az arénába lép. Feje fedetlen, fekete 
bársony ruhája gazdagon hímzett aranynyal 
és ezüsttel, jobbjában egy méter hosszú egye
nes kardot, illetőleg tőrt tart, melyet bíbor
vörös köpeny, az úgynevezett muleta takar.

Lépteit egyenesen az elnöki páholy felé 
irányítja, ahol mélyen meghajol és néhány 
szóval Ígéretet tesz, hogy vagy ő szúrja le a 
bikát, vagy az őt.

A chulók most is, mint az előbbi felvoná
sok elején, az arena közepén álló, sebekkel 
borított, vértől ázott s agyon fárasztott bikát 
kezdik ingerelni. Eleinte nem törődik velők, 
de a vakmerő bosszantásra ismét összeszedi 
erejét és támadni kezd. Erre az espada meg
kezdi szerepét. Bátran, hideg vérrel, határo
zott léptekkel indul feléje, maga elé tartván 
bíborvörös köpenyegét. Á bika az ismeretlen 
támadó bátor fellépésére látszólag meghökken. 
Ijedség szállja meg s hátrálni kezd De az 
espada nem tágít; elszántan követi, s folyton 
rázza az orra előtt a muletát. Ez irtózatosan 
felbőszíti a bikát. Egyideig csak állják egy
más tekintetét, de végre is a bika unja meg, 
és teljes erejével neki iramodik. Azonban 
most is sikertelenül, mert mikor levágja fejet, 
az espada kecses mozdulattal félreugrik s a 
bika csak a muletát hasítja szarvával, majd 
pedig felveti a levegőbe, s mikor földre hull, 
össze vissza tapossa.

Azután újra támad, de megint hiába. Erre 
megáll és végtelen dühében toporzékolva 
méregeti végig az espadát. Ez eldobja a mu
letát, a bika elé toppan, szúrós tekintetét ni 
mereszti, és kardját neki szegezi.

Leírhatatlan izgatottság vesz erőt a néző
kön. Minden szem lázban ég. Sokan felugrál
nak helyükről, hogy még jobban lássák, mi 
lesz most.
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« J ö j jö n  el a lakásomra.u
A oRajai Hirlap« politikai hírek rovatában 

a fentii t eim alatt az en csekélys gémmel 
kegyeskedik foglalkozni abból az alkalomból, 
hogy «választópolgárainké mar mint a
bajai kormánypárt választópolgárai «egyik 
tekintélyes ügyvédi irodalmié levelezőlapokat 
kaptak.

Mát én a leközölt levelezőlap szövegéből 
tekintet nélkül bizonyos ííyi 11-térbeii omi

nózus kamgarn nadrágra a magam dol
gára ismertem.

Miután azonban pornográfiával nem foglal
kozom, de meg lapunk méltósága se engedi 
meg, hogy bulevard-viccekkel szemben csak 
retorzióval is éljek, ennélfogva a közlemény 
pikantériájára nem reflektálhatok.

Kllenben a legnagyobb előzékenységgel 
adom tudtára a «Bajai llirlap«-nak mert 
én, ha már minden áron kiugratni akarnak, 
hát szívesen kiugróm hogy azok közül a 
szemetszúro levelezőlapok közül a kormány
párt hívei közül egyetlenegy sem kapott; én 
mint pártunk eg_\ik alcímüké, a pártvezetőség 
megbízásából bár a «Bajai Hirlap« enge- 
delme nélkül igen is bátorkodtam kikül
deni « v á 1 a s z t ó p o 1 g á r a i n k n a k « már mint a
48-as Kossuth-párt tagjainak e hó <S-ig 
481 darabot azokból a botrányosan pikáns 
levelezőlapokból, minek folytán a pikantériá
hoz egyáltalán nem értő és botrányosan, 
szinte a becsületességig naiv lelkek közül 
364 be is jött hozzám.

Ezeknek őszintén, nyíltan előterjesztettem, 
hogy azért kértem őket megjelenésre, mert 
tudni kívánom, kitartanak-e tovább is szilár
dan a 48-as elvek mellett ?

Nyíltan tettem fel a kérdést, minden rábe
szélés és Ígéret nélkül. Rideg statisztikát csi
nálok, nem akarhatom hát megcsalni pártomat 
és magamat !

Tudom, hogy akit rábeszélhetek én, azzal 
megteheti azt más is, akinek én Ígérek vala
mit, más többet Ígérhet és ezekből a kortes 
eszközeikből több van a kormánypárt tarisz
nyájában, mint a mienkben, azt is tudom.

Tudom ezeknél és tapasztalataimnál fogva, 
hogy nekünk csupán a tiszta elvhűség és 
becsület ad erőt, egyébre nem számíthatunk.

Ks mind a 8(34 választópolgár aláírta, hogy 
rendületlenül kitart elveit a mellett.

lóz a tiszta, cicomátlan valóság, mit 364 
derék férfiú igazolhat.

Ami gyanúsítás van ezen felül a -«Bajai 
Hírlapu hivatkozott közleményében, az nem 
egyéb, mint egy angol korban szenvedő rok
kant fantáziának mások tisztességével nem 
törődő megnyilatkozása. Sőt a közlemény 
objektivitásának értékelése után hajlandó va
gyok' azt hinni, hogy az ilyen tendenciózus 
és személy ellen irányított dolgokat a «Bajai 
llirlapö szerkesztősége a lapszerkesztés ellen
őrzésére rendelt kibic-bizottság elnökének a 
hüvelyk ujjából szopja ki.

1 logy miért kívánok ilyen precíz statiszti
kai adatok birtokába jutni, azt nagyon jól 
megmagyarázza a bajai minden kormányt 
elvből támogató párt újabb szervezkedése.

'Tudni akarom, lesz-e értelme, merészeljük-e 
összemérni gyenge erőnket a bekövetkező 
képviselőválasztás alkalmával ezzel a tor- 
mábaesettféreg-párttal, a mely az új szerve
zés folytán annyira megizmosodott, hogy — 
amint a f. hó 12-én tartott urak értekezlete 
kiderítette immár össze-vissza 76 ve
zénylő tábornoka van közkatona nélkül

Hogy azonban megbízható adatokat sze
rezhessek, szükségesnek tartom, hogy a még 
készletben levő és csupa 48-as polgártársnak 
a nevére címzett 457 levelező-lapot szétküld- 
jem, arra számítva, hogy ha eddig négy 
városrészből 364 aláírást kaptam, a további 
öt városrészből kerül még talán vagy 300 
aláírás.

Engedje meg tehát a tökéletesen objektív 
és újabban nagy kedvteléssel stenker-klin- 
keren sétálgató «Bajai Hirlap«, hogy még 
ezt a 457 lapocskát szét küldhessem és én 
ezzel a kegyességgel szemben megígérem, 
hogy amint eddig nem tettem, ezután se fo
gok senkit hamissággal, ígéretekkel, ijesztge
tésekkel, hivatalos pressióval, takarékpénztári 
hitel megvonással, bolt felmondással, hivatali 
kunírozással, fegyelmi vizsgálat kegyes kilá
tásba helyezésével, tisztujításnál való kandi- 
dacionalis elejtéssel, trafik és korcsma jogok 
elvonásával, szavazati jog elkobozásával, 
hivatal és egyéb konc igéréssel és adással, 
városházi, kórházi és iskolai, színházi mun
kák óvatos kilátásba helyezésének mézesmad

zagával avagy akár zsartdárral pártunk részé
re hódítani.

Es ígérem azt is, hogy mint eddig nem 
tettem, ezután se fogom senkitől se kérni a 
becsületszavát arra, hogy pártunk mellett fog 
szavazni. - nehogy az adott becsületszó 
köteléke alól közönséges fogadatlan prókátori 
fizetésért legyen kénytelen a «Bajai Hírlapu 
őket feloldani.

Ks ámbár nagyon bánt engem, hogy a 
«Bajai Hírlapu irodámat «tekmtélyesu-sé tette, 
és ezzel kollegához nem illő módon per fid ül ki
szolgáltat az adokivető bizottság önkényének, 
mégis, ha meg akar győződni a tekintetes szer
kesztőség szavaim igazságáról, f. hó 22 23-ik
napjának délelőttjére ime ezennel ünnepélye
sen meghívom : jöjjön el a lakásomra!

Dp.

Reszket minden tagom. A nagy izgatott
ságtól már-már eszméletemet vesztem.

Néhány percig nézik egymást, azután vég
ső» erőfeszítéssel újból a bika támad. Az es- 
pada bámulatos ügyes mozdulattal félre libben, 
a bika meg őrülten nyargal előre, döfködve 
jobbra-balra az üres levegőt. Ez még jobban 
fokozza dühét. Es mikor az espada ismét célba 
veszi kardjával, a bika oly állásba helyezke
dik, hogy mindenkinek éreznie kell: no, most 
vagy soha ! Egy két pillanat múlva lehajtja 
fejét és óriási erővel neki vág. Az espada 
épen erre várt. Nyilsebesen markolatig dőli 
kardját a nyakszirt táján a bika szívébe, és 
félreugrik.

A közönség kedvencét hősi tettéért az el
ismerés számos jelével halmozza el. Egyszerre 
falrengető örömrivalgásban tör ki; mindenki 
éljenez, tapsol, tombol, felugrik, kalapot, botot, 
esernyőt, virágot, levelet dob az arénába a 
nap hősének lábai elé. Megérdemli, mert meg
tette a nép kívánságát. Kcjbólintással fejezi 
ki köszönetét.

Mig, ha a szúrás nem sikerül, vagy csak 
félig hatolt be a kard a bika nyakába, iszo- 
nyú abcugolás, nevetés, fütty támad. Ilyenkor 
az espada nem tehet mást, mint hogy a ki r- 
dut ügyesen kihúzza s uj kísérletet tesz.

A bika a szúrásra azonnal megáll, lehajtja 
fejét, kilógatja nyelvét, köhécsel, szájából vér 
ömlik, megtantnrodik, két első lábára rogy, 
majd a hátsókra, s mereven bámul maga 
ele. Ekkor a cachetcro megadja neki a kegye
lemdöfést és vége van annak a hatalmas, szép 
állatnak, melyről az ember még 15 perc előtt 
azt gondolta volna, hogy szarvára tűz vagy 
agyontipor mindenkit, aki eléje kerül.

Az espada aztán kihúzza a bika testéből 
vértől párolgó kardját, magához veszi a virág
csokrokat es levélkéket, melyekben a szép 
senoritak tolmácsolják gyengéd érzelmeiket, 
tiszteleg és félre áll.

A zenekar gyors indulójára ismét kitárul

a kapu és benyargal egy vastag rúd elé fo
gott, pántlikákkal és nemzeti zászlókkal fel
el iszitett 3—3 öszvér a hajtsárokkal. Az egyik 
tiro (öszvérfogat) kivonszolja szarvánál fogva a 
rúdhoz kötött bikát, a másik az elesett lovakat.

A szolgák ezután homokkal hintik be a vér
nyomokat, egyenletessé gereblyélik az arena 
fövenyét, a kalapokat, botokat stb. vissza
származtatják gazdájuknak és a kapu mellé 
húzódnak. A chulók ismét elfoglalják régi 
helyüket, cigarettára gyújtanak és jóízűen 
beszélgetve várják a második bika bevonulá
sát, hogy újra kezdjék a játékot.

• •

Ötször ismétlődött még, gyors egymásután
ban, ( 1 o- 20 percig tart egy), egy pillanatig 
sem lankadó érdeklődés és lelkesedés között. 
Egyformán rajong érte férfi, nő; ifjú, agg; 
gazdag és szegény.

Az őrültséggel határos lelkesedés láttára 
tökéletesen meggyőződtem arról, hogy a spa
nyolt az «őrült spanyolu elnevezésnél talá
lóbban nem lehetne jellemezni.

17 410-ig (5—:l,7-ig) 6 bika és 13 ló
hullott el. Ennyi pusztul el rendesen minden 
egyes bikaviadal alkalmával.

Az elhullott állatok kivonszolása és a kö
vetkező bikának megjelenése között csak egy
két percnyi pauza van, melynek leginkánb a 
hüsitó. italokat, narancsokat és édességeket 
árulók veszik hasznát. Az őrült lelkesedésben 
elfáradt közönség ugyanis rémes pusztítást 
visz végbe portékáik között, hogy a követ
kező játékban a gége és a tenyér fel ne 
mondja a szolgálatot.

Jóllehet a küzdők élete folyton veszélyben 
forog, (hiszen nemrégen is 5 toreador pusz
tult el egymásután nyomorultul a bika döfései 
következtében), azért, minthogy kenyérkereset, 
mindig akadnak elegen, kik erre a sportra 
képezik magukat. Fizetésük nem valami nagy,
île a híres espadak 10 ezer pesetát is kapnak 
egy-egy i*l lAnÁc/í

A baja báttagzéki hidat megszavazták!!
A képviselőház f. hó ig-iki ülésén meg

szavazták a baja -báttaszéki áthidalást, 
Baja város három évtizedes vágyát, vá
rosunk jövő fellendülésének alapját ! !

Így már megtette a törvényjavaslat legfon
tosabb útját a törvényerőre emelkedés felé, 
mely a legközelebbi napokra várható.

4’estet ölt hát végre a mi álmunk, nemso
kára sürgő munkáshad lepi el a Duna két 
partját, hogy hozzáfogjon a nagy mű mielőbbi 
megalkotásához !

És ha visszapillantunk arra a fásult kö
zönyre, melylyel ez az országos fontosságú 
kérdés a kormányok részéről mindenha ta
lálkozott, ha visszapillantunk a bajai kor
mánypárti képviselők nemtörődő magatartá
sára, kettős öröm tölt el bennünket, először, 
mert a hid kérdése a megvalósulás küszöbén 
áll, másodszor, mert a bajai független polgárság 
egészséges korszaka, a szabad gondolkodás 
és önérzet aerája teremte meg az eddig me
sebeli arany-almát.

Amikor Baja város választópolgársága a 
függetlenségi zászlót vitte diadalra, ezt abban 
a biztos tudatban is segítette győzelemre, hogy 
a szabad szó, az igaz szó rést törjön majd 
a kormányok csökönyös vaskalaposságán, és

Ha a küzdők valamelyike megsebesül, a 
cirkusz melletti kórházba szállítják, ahol lelki 
és testi gyógyításáról gondoskodnak. Sőt azt 
mondják, mielőtt fellépnek, Isten kegyelméért 
esedeznek. — A pikadorok legnagyobb része 
az irtózatos esesek következtében agyrázkó
dásban hal meg.

Minthogy Spanyolország legnagyobb váro
saiban tavasztól őszig minden vasár- és 
ünnepnap vannak bikaviadalok, ha az idő 
kedvező, évenkint körülbelül ezer bika és 
négyszer-ötször annyi ló pusztul el.

A tiszta jövedelmet jótékony célra fordítják. 
Az elesett bikákat és lovakat azonnal kimé
rik olcsó pénzen a szegényebb népnek. Ez is 
egyik oka annak, hogy a csőcselék annyira 
rajong a bika viadalokért.

Hogy pedig necsak az illető város, hanem 
egész Spanyolország tudja, mint folyt le ez 
vagy az a viadal, egy képes folyóirat minden 
héten hűségesen beszámol róla.

Egyhamarjában még nem örültem úgy, 
mint mikor a cirkuszból a szabadba értem.

— Hála Istennek, hogy kinn vagyok! 
kiülték fel — Annyi bizonyos, hogy először 
és utoljára láttam bikaviadalt.

De velem együtt megutálták azok is, kik 
egész nap, sőt még két órával azelőtt is oly 
nagyra voltak vele. Elment már minden ked
vük tőle.

Valahányszor rágondolok, irtózat fog el és 
undorral fordulok el tőle. Érthetetlen előttem 
a spanyol népnek ezen eléggé el nem ítélhető 
szenvedélye, e szörnyű játék iránti rendkívüli 
lelkesedése; de még érthetetlenebb az, hogy, 
mint az újságokban olvassuk, az idegen-for
galmi vállalat június elején Magyarország 
fővárosában is akar bikaviadalt rendezni. Ha 
ez csakugyan bekövetkezik, és valaki taná
csot kérne tőlem, megnézze-e vagy se,' feltét
lenül tagadó választ adnék neki.
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egy olyan képviselőt küldött a parlamen
ti küzdőtérre, aki, amig egyrészt a függet
lenségi eszmék harcában képviseli, másrész
ről igaz szeretettel csiigg városa jobbléte, 
b<ddogulása előmozdításán.

Es várakozásában nem csalódott.
Országos képviselőnk a függetlenségi párt 

kebelében olyan nagyfokú érdeklődést tudott 
kelteni a baja báttaszéki híd kérdése iránt, 
hogy a párt nem egy szónokát küldte a küz
dőtérre és ezek soraiban az elsők közt har
colt Dr. Rajk Aladár orsz. képviselő.

Amikor Láng Lajos miniszter a híd meg
valósulásának útját vágta, és ezzel lefújta 
az ezt megelőző mcmorandumos és doputa- 
cionális mozgalmakat, előállott a független
ségi párt jogos követelésével és annyi kitar
tással ostromolta a kormányt, a baja- bátta
széki hídért, hogy a mind előtörőbb és álta- 
lánossabbá váló kívánalmak elől nem tudott 
kitérni és kénytelen volt beruházási prog
ramijába a hidat is felvenni.

így került a baja báttaszéki híd a meg
valósulás stádiumába, mi pedig büszkén te
kintünk rá, mint a függetlenségi korszak első 
nagyobb vívmányára !

1 i 1 R E K.
Ó vás !! !

Tudomásunkra jutott polgártársaink pana
sza folytan, hogy egy Lévai nevezetű v á ro s i  
Kézbesítő  a választópolgárságot a b a ja i  
ko rm á n ijp á rt, p á r té rd ekéb en  alaptalan 
fenyegetésekkel megkörnyékezi

Nem tudjuk még, hogy kinek a kezdemé
nyezésére, és kinek a megbízásából járja 
körül a választópolgárokat, de addig is míg 
ennek a nyomára nem jutunk, figyelmeztetjük 
és megnyugtatjuk polgártársainkat, hogy az 
/ je sz tf/e té sekn ek  h i te l t  ne a d jo n . mert 
alkotmányos jogaik védelmében mi résen 
állunk és nem engedjük, hogy választói jo
guk gyakorlatában rajtuk a legkisebb sére
lem essék.

Egyébként a legközelebbi rendes közgyűlé
sen pártunk vezetősége interpelláció tárgyává 
teszi, hogy :

1) Van-e tudomása Baja város polgármes
terének arról, hogy egy Lévai nevű városi 
kézbesítő a választópolgárokat a kormány
párt érdekében alaptalan ijesztgetésekkel le- 
nyegeti ?

2) Összeegyeztethetőnek tartja-e a kézbesítő 
működésével, hogy egy a város összpolgár- 
sága által fizetett közeg ilyen működést fejt
sen ki.

3) Hajlandó-e az ilyen kézbesítőt állásától 
e h n o z d íta n i ?

Amennyiben kielégítő választ nem kapunk, 
ezt más illetékes forum előtt is szóvá tesz-
vSZllK.

A bajai függetlenségi-párt 
vezetősége.

Bucsuestély. A bajai kir. járásbíróság 
bírói kara és a helybeli ügyvédi kar Polgár 
József kir. törvényszéki elnök tiszteletére f. 
hó 17-én bucsuestély t rendezett a Casino 
helyiségében, ahol társadalmi jetiink képvi
seletében nagy számmal jelentek meg az 
illusztris elnök ünneplésére, sőt a szabadkai 
törvényszék és járásbíróság, és a bácsalmási 
járásbíróság részéről is számosán adtak sze
mélyes jelenlétükkel ragaszkodásuknak kife
jezést. A biróság nevében Mayer Károly kir. 
járáshiró, a járásbíróság vezetője, mondott 
meleghangú bucsuköszöntőt, az ügyvédi kar 
nevében pedig Dr. Bérezi Albert szólalt fel. 
Elhangzott még ezenkívül számos pohárkö
szöntő, köztük Schnitzler Károly honvéd
huszár századosé, ki a polgárság és a kato
naság közti szép egyetértést apostrofálta. A

lakoma a legjobb kedélyhangulatban a reg
geli órákig tartott.

A Bajai Céllövész-Társulat f. ho 22-én 
délután 1 órakor a lövészkertben rendes köz
gyűlést tart, melynek egy ik főtárgya a tiszti
kar újjáalakítása.

A főgimnáziumból. A helybeli főgimn. 
Vili. oszt. tanulói f. hó 14-én kapták ki bizonyít- 
ványaikat. Mind a 21 sikerrel végzett. Érett
ségi vizsgálatra 20-an jelentkeztek, kik ezen 
a héten tették le az Írásbeli vizsgát.

Kinevezés. A szegedi ítélőtábla elnöke 
1 jts~ enekke r János bajai kir. járásbirósági díj
talan joggyakornokot a zentai kir. járásbíró
sághoz díjas joggyakornokká nevezte ki.

A bajai izr. hitközség 1904. május hó 
23-án ünnepli meg Dr. Jdler Lipót rabbi úr 
negyedszázados helybeli működését. Ezen al
kalomból ugyanaznap d. u. 1 «5 órakor a hely
beli izr. templomban ünnepi istentisztelet tartatik. 
Az ünnepély sorrendje: 1. Üdvözlet, énekli a 
templomi énekker. 2. Délesti ima és XXIX. 
zsoltár, énekli a templomi énekkar. 3. Beszéd, 
tartja Dr. Adler Lipót rabbi úr. 4. XCII. Zsol
tár, énekli a templomi énekkar. 5. Beszéd, 
tartja Dr. Adler Vilmos hatvani főrabbi úr. 
(5. CL. zsoltár, énekli a templomi énekkar. 7. 
Zárói ni a.

A Bajai Céllövész-Társulatba a folyó 
évre uj tagokul vétettek fel: ifj. Cserba 
György, Dervaderits Illés, Horovitz Gusztáv, 
Dr. Monostori Gyula és Dr. Raisz Sándor.

A díjlovaglás bajai nyertese. A fővárosi 
Tattersallban f. hó 18-án délután megtartott 
tiszti díjlovaglás alkalmával, a melyen az 
udvar is megjelent, az első versenyszám ne
gyedik díját — a honvédelmi miniszter tisz
teletdíja és (300 korona — báró Podmanicgdy 
Endre a bajai 4. honvédhuszárezred százado
sa nyerte el Bohó nevű lovával. A nyertes 
lovat a tulajdonos lovagolta.

Kinevezés. A király Dr. Raisy Gedeon 
miniszteri osztálytanácsost közegészségügyi 
felügyelővé nevezte ki.

A bajai ügyvédi kar f. hó 24-én d. u. 4 
órakor értekezletet tart a Casinóban az ügy
védi nyugdíjügy tárgyában.

Hivatalos órák a városházán. A nyári 
hónapokban junius hó l-től augusztus hó 31-ig 
a hivatalos órákat következőképen állapították 
meg: Köznapokon reggeli 8 órától d. u. 1 -óráig, 
vasár- és ünnepnapokon d. e. 9—11 óráig. 
Az iktató hivatalok azonban tartoznak köz
napokon reggeli 8—12, d. u. 3—ö óráig, va
sár- és ünnepnapokon d. e. 9 -  11 óráig be
adványokat elfogadni és beiktatni. A rendőr
kapitányi hivatalnál egy kapitány a délutáni 
órákban is tart ügyeletet

A Bajai Céllövész-Társulat f. hó 23-án 
(pünkösd hétfőn,) az évad megnyitása alkal
mával, táncvigalommal, hangversenynyel és 
céllövészettel egybekötött »Secessiós Majálist 
rendez a következő sorrenddel : Délután 4 
órától fél 7 óráig tréfás versenyek, és pedig: 
1. Mosoly verseny. 2. Katica- es Jánosbogár- 
verseny. 3. Férfi szépségverseny. 4. Pillangó
verseny. 5. »Chick«-verseny. 6. Némaverseny. 
7 Rútverseny (kizárólag férfiak számárán

A nyerteseket a jury díjakkal tünteti ki.
Az egész délután folyama alatt léggömbös, 

confettis, világpostás és planétás hölgyek áru
sítanak a lövészkert területén.

Ested fél 7 órakor tánc (secessiós módra) a 
nagyteremben. A legtöbb tánc hölgy válaszszák

Este fél 9 órakor hangverseny a nagy
teremben: 1. Gőzhajón. Irta: Lindblad. Elő
adja a bajai áll. tanítóképezde énekkara. 
Karnagy: Kovács Dezső tanár. 2. A tánc. 
Magánjelenet. Irta: Ego. Előadja Pajot Margit 
úrhölgy. 3. A krakéler. Irta: Ábrányi Emil. 
Előadja llorovty Gusztáv. 4. Gyermek simfo- 
nia. Irta: Romberg B. Előadja az áll. tanító
képezde zenekara. Karnagy: Kováts Dezső 
tanár. Este 10 órakor ismét tánc. Nem 
tagok részére belépő-jegy személyenkint 1 le. 
Jegyek előre válthatók K o l l á r  A. könyv- 
kereskedésében. Az ünnepély kezdete dél
után 4 órakor. Kedvezőtlen idő esetén az 
ünnepély f. hó 29-én lesz megtartva.

Zenés-mise. A legutóbb megtartott zenés
mise kiváló sikere arra animálta a helybeli 
zenekedvelőket, hogy pünkösd vasárnap a 10 
órai nagymisén ismét közreműködjenek. Ez 
alkalommal Pentiuméi József «Negyedik latin 
C miséje« kerül előadásra; előadják továbbá 
Gradnálera Güttlernek »Intonuit de coeloo 
Offertóriumra pedig ugyanannak »Veni saneteo 
kezdetű egyházi dalait. Az előadásban a kö
vetkezők vesznek részt: Karnagy; Vilhelm 
Károly. Orgonista: Hegedűs Ernő. Az ének
karban közreműködnek: S o p r á n :  Dr. Be- 
czássy Gyuláné, Marczel Andorné, Sebestyén 
Juliska, Hegedűs Jolán, Pajor Margit. Al t :  
Mayer László, Stummfögger József, Szántó 
István, Göndör Rezső. T e n o r :  Grünvald 
István, Wagner Antal, Wagner Sándor, Karkas 
József. B a s s :  Várady Béla, Eberling Rezső, 
Tomena István, Vidder István A zenekarban: 
Rosenfeld Dávid, Benhardt Sándor, Matray 
Jenő, Magdits István, Vayvera Vilmos, Jara- 
mazovits Simon, Mücke Vilmos, Juhász Gyula, 
Lakatos Antal, Geyer József, Pócza József, 
Kollár Ágoston, Reiter Mihály, Hegedűs Ernő, 
Vilhelm Károly karn., Heinrich Antal, Ham
mer Tamás, Samu János, Heinrich József.

Műút a Margittaszigeten. Egy igen fontos, 
bennünket bajaiakat különösen érdeklő ügyet 
pendített meg egyik mohácsi helyi lapban Bene 
Károly posta- és távirófelügyelő, a baranyai köz
életnek egyik tekintélyes tagja. A Margitta
szigeten építendő műút érdekében cikket közöl, 
melyben töbek közt ezt mondja: Semmi sem 
kívánatosabb, mint hogy a képviselőtestület 
minden tehetségével oda hasson, hogy az állam 
a beruházási kölcsönből a mohácsi szigeten 
keresztül legalább Regőcéig elsőrendű műutat 
létesítsen. Ebből Baranya vármegyére 17, Bács- 
Bodrog vármegyére 18 kilométer esnék, Regő- 
cétől már minden irányban, de különösen a 
baja—halasi transzverzális műútvonalban 
nyerné folytatását. Ezt kell tehát a kormány
nál sürgetni s ha sikerül keresztülvinni, úgy 
jövendő haladásunknak és boldogságunknak 
alapját leraktuk.

A rendőri hírszolgálat, amely eddig sem 
volt valami tökéletesnek mondható, ismét meg
nehezült. Eddig a hírlaptudósító megkapta a 
híreit a rendőrségnél, most azonban ez nem 
elég, a tudósítónak el kell ezután mennie 
úgy a rendőrséghez, mint a csendőrlaktanyá
ba. Ez az állapot tarthatatlan. Ezen oly mó
dón kellene segíteni, hogy a hírek egy he
lyen volnának megtudhatok.

Honnét jön a vörheny? Alegutóbbi idő
ben ismét sűrűbben vannak a gyermekek kö
zött vörheny megbetegedési esetek. A betegség 
újabb terjedése feltűnt az orvosoknak és ku
tatni kezdették annak okát. Mint értesülünk, 
az orvosoknak az a véleménye, hogy a vör- 
henyt a szomszédos Baracskáról hurcolják be 
Bajára. Jó lesz a közönségnek a baracskaiak
kal való érintkezésénél óvatosnak lenni.

Ismét sertésvész. A rendőrkapitány köz
hírre teszi, hogy Baján szórványosan fellépett 
a sertésvész, minélfogva megtiltatik Bajáról 
vásárra, vagy hetivásárra sertéseket felhajtani, 
tilos továbbá idegen sertéseket Baja területén 
keresztül lábon hajtani, valamint nincsen meg
engedve henteseknek azon udvarokba lépni, 
amelyekben a megbetegedési esetek előfor
dultak.

Bűzhödt pocsolyák. Ismételve felhívjuk a 
rendőrség figyelmét azon körülményre, hogy 
szerte a városban, belvárosban és külvárosok 
utcáin az álló vizek oly rettenetes bűzt ter 
jesztenek, hogy az arra járókat valóságos 
undor fogja el. Az arra járók azonban küny- 
nyen segíthetnek magukon : eltávoznak a dög- 
letes levegőjű tájékról. De mit csináljanak az 
azon a környéken lakó emberek ? Elvégre 
azok nem lehetnek hazulról folyton távol! 
Az otthoniét pedig valóságos kínszenvedés 
az illetőknek. Ugyan segítsen már ezen sze
gény embereknek baján a rendőrkapitány. 
Méltoztassék meggondolni, hogy azok is adó
fizető lények.
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Mulatság. A hajai szociáldemokraták pún- 
k<»svi hétfőjén műkedvelő előadással egybe
kötött táncvigalmat rendeznek. Színre kerülo
a Vöröshaju* cinül népszínmű.

Rendcsinálás. V asárnap óta csendőrük v et
ték át a rendíentartás munkáját. Úgy beszé
lik'. hogy a csendőrök különösen éjjeli 
szolgálatban tűlerélycscn lépnek fel. Az 
erélyt, a rendtartás minden ember kivanja, 
mert föltétien szükséges, hogy városunkban 
rend legyen. De már bocsánatot kérünk, az 
erélyt is bizonyos határon belül kell am tar
tani. Meg kell a csendőröknek magyarázni, 
hogy a rendcsinálás és az ijesztgetés között 
van némi külömbség. Aztán meg nem kell 
megfeledkezni arról, hogy idejövetelük előtt 
még sem voltak olyan nagyon züllöttek az 
állapotok, ha voltak is a közrendészet terén 
javításra szoruló bajok és hibák.

A szentjánosi búcsú. Rég volt olyan ked
vező az idő a szentjánosi búcsúra, mint volt 
az idén, Nepomuki Szt. János martir-halala- 
nak évfordulóján: május 16-án. A szentjánosi 
vendéglőkben temérdek vendég szorongott s 
mindenütt csak nagy protekció utján juthatott 
az ember egy-egy pohár hős sörhöz. A mézes
kalácsnak és »márc«-nak szintén szokatlan ke
lété volt az idén. A Jánosnapját megelőző este, 
ősi szokás szerint fényes ünnepélyt rendeztek 
a molnárok védszentjük tiszteletére. Vagy öt
ezer ember gyönyörködött a Sugovica partjá
ról abban a megkapó látványban, amikor száz, 
meg száz lampionnal s gyertyával kivilágított 
tutajon, ötven-hatvan ugyancsak kivilágított 
csónaktól kisérve a város alá hozták Szent 
János szobrát -  rengeteg röppentyűzés és 
éljenzés közben.

A bajavidéki r. kath. tanító-egyesület 
nagygyűlése. A következő meghívót vettük: 
A dtajavidéki római kath. tanító-egyesület 
május hó 24-én délelőtt 10 órakor Baján, a 
városi székház dísztermében tartja folyó évi 
rendes nagygyűlését, melyre az egyesület 
egyházi és világ tagjait és a népnevelésügy 
iránt érdeklődő nagyérdemű közönséget tisz
telettel meghívjuk. Baja, 1004. május hó. 
Vojnits Dániel h. elnök. Kovoth István jegyző. 
A nagygyűlés sorrendje: I. Kovasits Máté- 
emlékünnep. a) Elnöki megnyitó beszéd, 'kari
ja : Hojuils Dániel h. elnök, b) Emlékbeszéd. 
'Tartja: Sínk József almási tanító, c) Részvét 
átirat. II. 1. Elnök-választás. 2. Alelnök-vá- 
lasztás. 3. 'Titkári jelentés. Előterjeszti : Sín k 
József titkár. 4. «Buktatás az el. iskolában « 
c. vitatétel tárgyalása. Előadó : Orvaid István, 
ő. Jelentés a pályaművekről. Előadó: l l’int~ 
Bál bir. biz. elnök. 6. A bajai csp. tankerület 
tanito-tanácskozmányának átirata az alapsza
bályok módosítása tárgyában. 7. Az állandó 
pénzügyi-bizottság jelentése. Előterjeszti: Hin- 
gt’i Peter bizottsági elnök. <S. A választmány 
javaslata a) a jövő évi közgy. tételek tár
gyában; b) a kalocsai kántortanitói nyugdíj
intézet alapszabályainak módosítása érdeké
ben szükséges mozgalom megindítása tárgyá
ban. 0. Indítványok.

Öngyilkos újonc. Egy aggódó, szerető anya 
ismét hiába várja haza katona liât, nem látja 
azt többé, mert öngyilkos lett. Dózsa János 
bács-madarasi parasztim a tavaszi 1903. 
évi sorozás alkalmával honvéd-huszárnak 
besorozhatott és e hó 8-án a bajai honvéd-hu
szárok második századához került. A szegény 
üti a katonai fegyelmet sehogy sem tudta meg
szokni és folyton azt hajtogatta, hogy ó bele
hal a katona életbe. Tegnap reggel eltűnt. Mar
mar azt hitték, hogy megszökött, amikor egy 
közhuszár a padlásra ment és Dózsa János 
újoncot ott megtalálta de má»* holtan. A tiú 
apjának rögtön siirgöliyöztek Rács-Madarasra, 
ki a szomorú hírre Bajara sietett. Viruló egész
ségben elbocsátott (iát már csak halottaságyán 
láthatta.

Tanoncmunkakiállítás. A bajai ipartes
tület Pünkösd vasárnap és hétfőn tanonc- 
munka kiállítást rendez az ipartestület helyisé
gében. Belépő-dij nincs.

Az uzsorás büntetése. Urbán Andrásné 
bajai kofaasszony még 1902-ben 200 koronát 
kert kölcsön Bozsits István kertésztől. Bozits 
kamat fejében nem számított többet, mint cse
kély 2 koronát hetenkent. Drbánné tör-

holott Drbánné már 140 korona tokét és 04 
korona kamatot űzetett az uzsorásnak. A 
bíróság uzsora vétséget latta tennforogni, 
miért is áttette az ügyet a szabadkai törvény
székhez, mely Bozsitson alaposan elverte a 
port. A törvényszék Bozotsot uzsora vétségé
ben elmarasztalta s őt loO korona pénzbün
tetésre Ítélte, továbbá az Drbánné által telje
sített összes üzetést tőketörlesztésnek minő
sítette.

Mamusics Lázár és h ivatalnoktársai.
Szabadkáról jelentik : Több mint egy heti 
tanácskozás után ma hirdette ki a fegyelmi 
bíróság a Mamusics Lázár polgármester és 
hivatalnoktársai fegyelmi ügyében hozott Íté
letet. Két éve lesz immár, hogy Mamusics 
Lázár polgármester felfüggesztetett és azóta 
nagy érdeklődés fűződött a fegyelmi ügyhöz, 
amelyben Schmausz Endre főispán elnöklésé
vel Sztankovits főmérnök, Gráff titkártan
felügyelő, Farkas Zsigmond és Gyelmis Gerő 
ítéltek. A kihirdetett ítélet szerint Mamusics 
Lázár polgármestert 19 vádpont közül négy
ben bűnösnek mondták ki s ezért 800 kor. 
pénzbüntetésre ítélték, továbbá kimondták el
lene a vagyoni felelősséget 11.900 koronára, 
mely összeget a városnak kellett birságként 
kifizetni, mert a földhitelintézetnél elvállalt 
öt fizetési részlettel késedelemben maradt. Ezt 
a vagyoni felelősséget egyetemlegesen mond
ták ki Mamusics Lázár polgármester, Till- 
mann Zoltán főszámvevő és Lubibratics Ke
lemen gazdasági tanácsos ellen. Tillmann 
Zoltán főszámvevőt 22 vádpont közül 12-ben 
találták bűnösnek és ezért 1000 kor. pénz
bírságra Ítélték, Lubibratics Kelemen 18 vád
pont közül 6-ban vétkes s 200 korona bir
ságra, Martyu Béla 7 vádpont közül 4-ben 
vétkes s 150 korona birságra, Jakocsits Gyula 
() vádpont közül 4-ben vétkes s 900 korona 
birságra és Krnyajszky Bogdán 3 vádpont 
közül 2-ben vétkes s ezért 150 korona pénz
bírságra ítélték. Vujkovics Lamits Boldizsár 
ellen az eljárást megszüntették. Gyorgyevics 
Szredoje helyettes-polgármestert az ellen tett 
vádak alól fölmentették. Az elmarasztaltak a 
237 korona közös eljárási költséget együtte
sen tartoznak megfizetni.

Majális. A bajai kath. Legényegylet a kö
vetkező meghívót küldte lapunknak : A bajai 
róni. kath. Legényegylet 1904. évi május hó 
23-án (Pünkösd hétfőn) a pandurszigeti (érseki) 
erdőben társas- és vcrsenvjátékokkal valamint 
tánccal egybekötött majálist rendez, melyre 
a n. é. közönséget tisztelettel meghívja a ren
dező ifjúság. Programul: l. Gyülekezés az 
egyleti helyiségben délután fél 1 órakor. 2. 
Pont 1 órakor indulás a tűzoltózenekar kísé
retében. 3. Az ünnepély színhelyére megér
kezvén. rövid pihenés után különféle társas
játékok következnek. 4. Díjlövészet. A lövé
szetben és egyéb versenyekben győztes 
bajnokok különféle nagy rendjelekkel lesznek 
kitüntetve. 5. Zsák-futás. 6. Köcsög-verés. 7. 
A lekváros lepény. 8. Szünóra. 9. Különféle 
látványosságok. Nevezetesen : a) A n. gy szo
bor-kiállítás. b) A század legnagyobb csodája 
a gyorsfényképészet terén, c) A japán zene
kar fölvonulása. Közben kupiék és szavalatok 
fogják a pauzákat betölteni. 10. Orosz-japán 
háború. 11. Versenyfutás. 12. Tombolajáték.
13. Tűzijáték. 14. Lampionos visszavonulás 
az egyletbe. Az ünnepélyen megjelenő csalá
dok tagjai személyenkint 50 fillért űzetnek, 
ennek fejében belépőjegy helyett kiki jelvényt 
kap, mely könnyebb ellenőrzés céljából fel
tűzve viseltetik. E jelvény előre is váltható 
Eckert Gyula úr üzletében és bármely egy
leti tagnál. Az éhezők és szomjazok bizton 
számíthatnak Gódár Lajos úr vendégszerete
tére, ki a helyszínen rögtönzött és a legna
gyobb kényelemmel berendezett vendéglőjében 
finom ételekről és italokról gondoskodik.

Gódár Lajos vendégszeretetéről már való
ságos mesék keringenek. Csak a régi jó világ
ban volt divatos, hogy minden magyar em
ber háza nyitva állott a vendég előtt s terített 
asztalt talált mindenkor az éhes, szomjas 
látogató. Gódár Lajos barátunk már túl is 
licitálja dicső elődeinket, mert míg azok csak 
otthon voltak szives vendéglátók, lám ő a

lani, hogy működnek erősen. Működésük 
egyelőre abból áll, hogy pofonokat osztogat
nak, jobbra-balra azoknak, akik éjszaka egy
szeri felhívásra nem fogják be a szájukat, 
hanem ordítanak, mintha fizetést kapnának 
érte. A járdák is mintha megtisztultak volna 
már a piaci legyektől. Legfőbb ideje lenne!

Félbenmaradt öngyilkossági kísérlet.
Mayer János kertész, kit Baján jobbára csak 
>Kis Hanzb néven ismernek, e hó 17-én 
reggel kijelentette a családjának, hogy ön
gyilkossá lesz. Hozzátartozói eleinte azt hit
ték, hogy tréfál, de amikor, a fenyegető ki
jelentést követő öt perc múlva lövés zaját 
hallották a padlás tájáról : rémülten futottak 
oda, hogy megnézzék mi lelte a Hanzi bá
csit ? Hanzi bácsi egykedvűen ült egy csomó 
csöves kukoricán, füstölgő revolverrel a ke
zében.

— Meg akartam halni — mondotta a hozzá 
közeledőknek. Két hónapja nincsen eső ; min
den elszárad és nem lesz miből megélnem. 
Azért akartam meglőni magamat De rosszul 
céloztam s a golyó nem engem, hanem egy 
tojós tyúkot talált. Még ez is! — tette hozzá 
sóhajtva.

Megjegyzendő, hogy Mayernak van több 
mint 100.000 koronát érő vagyona s így nem 
tudni mi lelte, hogy meg akart válni az élettől.

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

majálisra is kivisz 2000 pár virslit, 500 sza- 
lesztgetett egy darabig, majd ismét 200 kom- ! fiiadét, 10.000 sóskiflit és 40 hordó sört, 
mit kért kölcsön, de úgylálszik csak azért, csakhogy valaki éhen-szomjan ne maradjon.
hogy többet se tökét, se kamatot ne űzessen. 
Bozsits tehát perelte az egész 100 koronát,

Működnek a csendőrök. Alig egy hete, 
hogy a csendőrök akcióba léptek, máris hai-

Strófák a hétről.
Közelednek már a bikák 
Messze Spanyolhonból,
És a magyar már elóre 
Vérszomjazva tombol.
Épül már az állatkertben 
A  tágas aréna,
A  hol lejátszódik majd a 
Vérfagyasztó scéna.
Ritka látványra seregük 
Mihozzánk Európa,
— így kerül csak Magyarország 
A külföldön szóba !

Rákerült már végre a sor 
A bajai hidra,
Megszavazták így hát kimúlt 
A tengeri hydra ;
Hczdániak dunahidat 
így hiába lestek,
Gombos s Baja között szépen
— A pad alá estek
Van is öröm nemcsak itt.
De Tolna - Baranyában,
A  vizen át pár év múlva 
Robog már javaban,
Gyors-, személy- és vegyesvonat 
Le az Adriáig,
N’e búsuljunk, nem tarthat most 
Már olyan sokáig!

*
Bevonult a csendőrtábor,
Nincs már most mit tenni,
Uj szólamhoz szokunk eztán:
„C s ö n d n e k muszáj lenni * 
Máskülönben működésbe 
Jön a puska tussá,
Mert a fegyverhasználathoz 
Van ám neki jussa;
Elnémul a fölvégnek sok 
Garázda legénye,
Már messziről megrettend 
A szuronyok fénye,
Bicskázások ádáz kora 
l.ejár nemsokára,
S elhárul a polgárságnak 
Veszedelme, kára.

*

Nepomuki szent Jánoskor 
A szokáshoz híven,
Beevezett számos sajka 
Kényövezte vízen.
Kigyulladt sok apró gyertya, 
Röpült sok rakéta,
Kápráztató volt egy szóval 
Ez a vízi séta.
Özönlött ki ifjú s öreg 
Szent János-bucsúra, 
bolyt a vígság, nem volt idő 
Bánatra vagy búra 
Muzsika szólt a korcsmákban, 
Csárdás, valcer járta,
Volt olyan is, ki a végét 
Csak másnapra várta.
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JCöszönet nyilvánítás.
Istenben boldogult édesanyánk, bzv. 

Tiprovácz György né gyászos elhalálo
zása alkalmából annyian kerestek fel 
bennünket jóleső részvét-nyilatkozataik
kal, hogy azokért kiilőn-külön köszönetét 
mondani szinte képtelenek vagyunk. Fo
gadják tehát mindazok, akik részvétüket 
kifejezni illetőleg a temetésen megjelenni 
szíveskedtek, ezúton leghálásabb köszö- 
netünk kifejezését. A gyászoló család,

n y í l t  t é r .
Iv/.en rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség nem vál

lal felelősséget.

JNtyári idény JYCájustól Októberig.
(Téli idény Októbertől Áprilisig.)

Daruvár
Á svány - és is za p fü rd ő , Szlavóniában,
A déli vasút barcs-pakraci vonalának állo

mása. — Posta és távirda.

A régi rómaiak ideje óta kitűnő hírnévnek 
örvendő v a s a s  h ő f o r r á s o k  é s  i s z a p f ü r d ő k ,  
valamint az impozáns laképületek egy 00 
hold terjedelmű, kies parknak közepén fek
szenek, melynek közvetlen közelében erdő
borította hegység terül el számos szép séta- 
úttal és kilátási ponttal. A laképületek közt 
legkiválóbb a d á n o s  fü r d ő  ú j o n n a n  é p ü l t  
p a lo tá ja ,  m e l y n e k  l a k o s z t á l y a  a  f ü r d ő k 
k e l  é s  a  f a n g ó - g y ó g y i n t é z e t t e l  z á r t ,  f ű t 
h e t ő  f o l y o s ó  á l ta l  v a n  ö s s z e k ö t v e .

A v a s a s  h ő f o r r á s o k ,  i s z a p f ü r d ő k  é s  a 
f a n g ó - g y ó g y m ó d  k i t ü n ő e n  h a t n a k  női  
b a j o k n á l ,  e s ú z o s - ,  k ö s z v é n y e s -  é s  id e g 
b a jo k n á l ,  v a l a m i n t  v é r s z e g é n y s é g n é l .

A t. c. vendégek szórakozására szolgálnak : 
a kitűnő parkzene, lavvntennis, tekepálya, 
tánckoszorúcskák, fürdőkönyvtár, hangverse
nyek és kirándulások a gyönyörű és törté
nelmi szempontból érdekes környékre.

Fürdőorvos: Dr. Fischer.
Hivatalnokok tetemes árleengedésben 

részesülnek. — Prospectusokat szívesen 
küld az igazgatóság. <; r,

m m m

ép oly előnyős fizetési feltételek mellett, 
mint bármely fővárosi vállalatnál

J

Ifj. Wagner Antal
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  B A d A ^  k a p h a t ó k .

% % % % % % % % % % % % % % % %

küldök
5 k o ro n á é rt

4'/iJ kiló (kb. á() db.) kevéssé megsérült
finom enyhe

p ip e re  szappant
rózsa, liliomtcj, orgona, ibolya, rezeda, jázmin és 
gyöngyvirágból szépen összeválogatva. A pénz előze

tes megküldése esetén, vagy nliíi.vóttol kübli:

Soheffer D. Sándor
l i t i d a p e s t ,  VIII., Hezerédi-utea .‘1. szám.

Tanoncok,
k é t a s z ta lo s  és egy iro d a 
szolga azonnali belépésre, hasonló

képen egy fü tő  is napszám ba
kerestetnek

Szűcs Ödön cég által
BAJÁN.

1 —  1

Egy háztartási mérleg ingyen.
Mesésen olcsó árak mellett 
küldöm szét túlhalmozott rak
táramból világhírű s kiválósá
gukért általánosan kedvelt 
m e x i k ó i  e z ü s t á r u i m a t  és 
pedig: <• drb. mexikói ezüst 
asztali kést, «> drb mexikói 
ezüst evövillát, <í drb. mexikói 
ezüst evőkanalat, 12 drb. mexi
kói ezüst kávéskanalat. (> drb. 
kiváló dcsS'Ttkést, <» drb. ki
váló dessertvillát, 1 drb. mexi

kói ezüst lcvesinerő-kanál, 1 drb ezüst tejmentő, 
2 drb elegáns szalon asztali gyertyatartót.

46 drb összesen
csak írt 6.50

Minden megrendelő ezenkívül j u t a l o m  k é p e n  egy 
I  szavatosság mellett pontosan működő 12'(.j kiló honi- 
képességű h á z t a r t á s i  m é r l e f / e t  kap te l je sen  
d í j t a l a n u l .  A  m e x i k ó i  e z ü s t  egy teljesen fehér 
lém (belül isi, melynek tartósságáért és kiváló minő
ségéért 2 i$ év i  J ó t á l l á s t  vállalok. Szétküldés a 
pénz időleges megküldése esetén vagy utánvéttel

történik az európai raktárból
I

j& p fe r D. j&ndop Bpegt, Bezerédi-u. 3.

íDupta villangdelejes kereszt,
vagu csillag.

n. n . g m . ssr*o:i. Sz
gyóg\ít és bdiidít jótállás mellett: h öszeéni / ,  
r e u m a , a s t h m a  (nehéz lélegzés) á / m a t / a n s d f / ,  
f ü / z ú g á s , n e h é z  h a l l á s ,  e p i l e p s i a  (oskórb id e -  
f/esséfj, é fiu(f/ t / fa/ansá</, sá jdcór ,  f o g f á j á s ,  
m i g r é n ,  ieh e te t!enség ,  i n f l u e n z a ,  va'amint min
den id e g h e te g s é g n é l .  Azon beteg, aki SSőU.'i sz 
készülékem által legfeljebb 44 - n a p  a l a t t  meg 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét. Aliid 
inár semmi sem használt, ott kérem az én készülé
kemet megkísérelni; meg vagyok győződve készülé

kem biztos ha'ásáról.

A n agy  készülék ára 6 korona.
idült betegségeknél alkalmazandó.

A  kis készülék ára 4  korona,
könnyebb betegségeknél alkalmazandó.

A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel vagy 
elő leges fizetéssel a bel- és külföld részére

S cheffer D. S ánd o r
H a d a  p es t  VIII. Hezorédi-utca M. szám.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 
újonnan és gazdagon felszereltem a

gyermek-, női- és férfi-

c ip ő -r a k tá r a m a t
és ezentúl csakis a legjobb minőségű és leg
elegánsabb gyártmányt logom raktáron tartani.

Törekvésem lesz, hogy eloszlassam a közön
ség közt elterjedt azon téves felfogást, hogy a 
gyári cipők nem jók, sőt be akarom bizonyítani, 
hogy igen kitűnő gyári cipőket lehet kapni, 
csak annak beszerzési forrását kell tudni.

Szíveskedjenek tehát cipő-vásárlás alkalmával 
bizalommal hozzám fordulni és meggyőződést
szerezni arról, hogy az én cipő-raktáramat 
nem lehet más üzleti cipőkkel összehasonlítani. 
Az én cipőim a legelőkelőbb forrásból származ
nak és pedig a legjobb bőrökből jó és Ízlésesen 
elkészítve.

Nem hagyhatom érintetlen azt sem, hogy 
az én cipőim formája a legújabb és legcélsze
rűbb kaptafa által szép alakját soha nem veszíti 
és a lábaknak kényelmesebb mint azok a kö
zönséges bolti cipók.

Ez alkalommal ajánlom raktáromat: 
Mindennemű diszmiíárúkat, férfi és női fehér
neműket, nap- és esőernyőket, legdivatosabb 
nyakkötőket, gallérok, kézelők, keztyük, uti 

készletek és gyermekjátékokat, 
Továbbá nagy porcellán-, üveg-, Majolika
edényeket, berndoi ti china-ezüst készleteket, 
Thonet-féle székeket és Ditmár-féle lámpákat 
nagy választékban.

Szives pártfogást kér
kiváló tisztelettel

Sternfetd Vilmos.

M it igyunk?
hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a tenne 
szetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvó

szer Elsősorban a MOHAI

FOlillÁS mint természetes szénsavdós ásvánvviz, 
föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savainóviz, dús 
szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fer
tőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysók- 
nál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gvomor,
légcső és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát

0

Használjuk a mohai AGNES-forrást, ha gyomor-, 
Ítél és légcsőluiruttól szabadulni akarunk.

Dr. Kétly.
Használjuk a mohai AGNES-forrást, ha a vesehajt 

gyógyítani akarjuk. Dr. Kövér.
Használjuk a mohai AUNES-forrást, ha étvágy- 

hiány és emésztési zavarok állanak be
Dr. Gebhardt.

Használjuk a mohai AGNES-forrást, ha májbajok
tól és sárgaságtól szabadulni akarunk. Dr. Glass.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel na
gyobb üvegekben minden kétes értékű mesteiséue- 
sen szénsavval telített víznél, sőt a szódavíznél F 
olcsóbban adia, hogy az A G N E S-forrás  vizét a leg

szegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
/
\rhipot s prospectust kívánatra bérmentve küld a 

mohai A(iS  K S - f o r r ú s  k e z e lo s é g e  M o h a n ,
Fejérinegye

K e d v e l t  b o r v íz . K e d v e l t  b o r v íz .
Főraktár HAJA város és közvetlen kornyékére:

D re s c h e r Gyula ú rn á l.
?

Arak úg\ a vidéki, mint a helyi fogyasztásra :
1' literes üveg ált fillér
1 to
1 .......................MO .

i; ;i
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özv. Spitzer Simonne és Társa
tég la - és cemeniárii g y á ra

M a g y a r K

y» B A J A

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

\*í

ü-bútorgy ár
ré s z v é n y tá rs a s á g  B ékéscsab a .

Bajai képiselője : G á s p á r  Á r m i n .

M é s z ,
hófehér, darabos és 

oltott.

íBeocsini portland és román cement,
blefant védjegyű, eredeti ólmozott

zsákokban.

í* F i 6 le
tel epek :

N a g y v á r a d . o -
B A J A, Erzsébet királyné-utca (volt 

Mészáros-féle ház )

- Nádszö v e t .  (Stucatur-nád.)

Kátrány, tinctoral és carbolineum, faanyagok telítéséhez.
Aszfal t  elszigetelő lemezek.

Teljes lakásberen
dezések. Legol-

Mindenféle diszitö- 
és kárpitosmunkák

B i t u m e n ,  a s z f a l t  é s  kauCSUk a s z f a l t :  n e d v e s  fa  
la k  k i s z á r í t á s á h o z .  A s z f a l t  é s  k á t n á n y p a p i r ,  tető.
f e d é s h e z .  K a v ic s  é s  d u n a i  h o m o k .

csóbb gyári árak. (Jl e l v á l l a l t a t n a k .
â  I V Modern bútorok. '3HB i

ÍC i> <i l o t  <1 f s  z f t n> ó i) ,\r o k
10 s

Schtnidl £.-féle győri

Hungária Csokoládé
és rmom

Cukorkák
kaphatók :

Baján minden nevesebb füszerkeres-

kedésben.

Jiszta, jó és ajánlatraméltó
o n i gyártmányok !

21Î 1

A Petői dűlőben 2 hold

kerti szőlővelj
épülettel eladó, illetőleg- haszonbérbe 
kiadó Eladó továbbá a jaukói dűlőben 

hat kapa SZŐlÖ. Bővebbet : Mayer 
«János, Kinizsi Pál-utca 57. ;j_2

Fényképezőgépek
és felszerelések nagy választékban gyár

áron kaphatók

Ifj. Wagner Antalnál

A Kigyó-utca 25. (uj) szám alatt 
lévő Schmidt Károly féle, jókarban

1 /  nevő "  ------

m ra j  a

LAKÓHÁZ9
mely nagy KERTTEL* bír, szabad
......... ..... kézből eladó. ------

8-2

Feltűnő újdonság!
D E L I C E

M inden hirdotos fölösleges.
A dohányzó egyszer veszi és többo

m ást nem  sziliat

lieyiohl) valódi francia, szivar-1 ‘d

kapapir 6s szivarkahüvely kap
ható az orszáír minden 

különlegességi érádéi à ban.

Zongorák,
Cimbalmok

Hegedűk
1

csakis 
első rangú 

gyártmányok

W a g n e r

hintáinál
BAJÁN.

Pártoljuk a honi ipart !

A legjobb
író ténták „STELLA14 védjegygyei 

Másolható ténták „STELLA44 
Szines ténták ..STELLA44

készülnek a

Tusoldat „STELLA44 védjegygyei

C T H  I A “  vegyészeti 
. . O l L L L r V  gyárban

B U D A P E S T E N .

Főraktár :

Ifj. WAGNER ANTAL
B A J A

Pártoljuk a honi ipart!

papirkeres- 
ke< lésében

r.2—50

Nyomatott Nánav Lajosnál Baján.




