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Egy nyommal elébbre.
Örömmel ragadjuk meg a tollat, hogy 

értesítsük lapunk olvasóit, miszerint a színház 
építésének kérdése kezd tisztázódni és úgy 
lehet, hogy a legközelebbi őszi szini-idény 
már az uj színházban fog lefolyni.

Örülünk, hogy ezt hírül adhatjuk, mert 
bár tisztában voltunk az iránt, hogy a „Bá
rány" szálló terme nem lát több színtársu
latot azért, mert valamirevaló igazgató oda 
be nem vonul és azért, mert közönségünket 
semmiképpen sem lehetne odacsalni, hogy 
rettegéssel párosult élvezeteket keressen, 
mégis — tekintve a huzavonát, melyet e 
kérdés tanulmányozásánál tapasztaltunk — 
alig hittük, hogy a kérdést gyors megoldás 
felé viszik.

Nem hittük ezt azért sem, mert vala
hányszor eddig a szinügyi bizottság e kér
déssel foglalkozott, a bizottságnak hivatalból 
tagjai elméletileg ugyan arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy színház kell, de kimond
ták azt is, hogy pénz nincs. Pedig építéshez 
nem annyira elvi kijelentés, mint pénz kell. 
Hiába hajtották a bizottság színházba járó 
tagjai, (sajnos sok bizottsági tag van, aki 
egyszer sem volt az idén színházban) hogy 
színház minden áron kell, mert városunk 
intellektuális defektusát jelenti, ha csak egy 
évadban is nélkülöznünk kell a színházat, 
a hivatalos körök az elvi kijelentésen túl 
nem mentek.

A fotyó hó 17-én megtartott szinügyi 
bizottsági ülésen végre egy akarattal olyan 
határozatot hoztak, amelynek végrehajtása 
elé, ha akadályokat nem gördítenek, úgy 
öszszel bevonulhat a színtársulat az uj szín
házba. A terv, mely a bizottság minden 
tagjának tetszését megnyerte, a következő : 
A „Bárány" szálló és a kántoriak lebontalik 
és e két épület helyén, mintegy a közepén 
épül az uj színház, melyet kis park vesz 

körül. A színház a Haynald-utczára néz és ' 
a hátulsó traktuson uj, modern vendéglő 
lenne. Az építéshez a meglevő óriási anyagot 
felhasználnák és a költségeket kölcsön útján 
szereznék be, mely kölcsön törlesztése alig
emelné 1—l’/a’/o-kal a költségvetést.

íme dióhéjban a terv, mely januárban 
a közgyűlés elé kerül. Jól tudjuk, hogy a 
pótadó emelése nehéz dolog Baján, ahol az 
ipar és a kereskedelem egyaránt pang, de 
tudjuk azt is, hogy színházra égető szüksé
günk van. Szüksége van erre szegénynek 
és gazdagnak egyaránt, mert minden ember 
rá van utalva arra, hogy nevelődhessék. A 
mivelödés legkönnyebb módja pedig a szín
ház látogatása, ahol kellemesen, élvezetesen 
barátkozhatunk meg nagy szellemek mun
káival.

Bizton reméljük, hogy a szinügyi bizott
ság egyhangú javaslatát, mely javaslatot az 
ellenzéki bizottsági tagok is elfogadták, a köz
gyűlés is magáévá teszi és rövid idő múlva 
elkezdődik a munka, melylyel uj templomot 
emelünk a magyar nemzeti színészetnek, 
melyből a magyar szellem fáklyája lóg 
világítani.

Lengyel Manó

Helybeli és vidéki hírek.
A casinó elnökének lemondása. Városunk leg

előkelőbb társaskörének, a casinónak évek óla 
érdemes elnöke, Bodrogi Gyula kir. közjegyző 
megválni készül elnöki tisztétől. Ez a hir a Casinó 
választmányánál és tagjainál általában leverőleg 
hatott, mert Bodrogi Gyula tapintatos és buzgó 
működésének sok érdeme van helyi társadalmi 
életünk harmóniájának megteremtésében. Barátai 
és tisztelői reábeszélésénck remélhetőleg sikerül 
a derék olnököt továbbra is megtartani a Casinónak.

Képviselőnk karácsonyi ajándéka a helybeli 
iparosoknak. Dr. lieich Aladár országgy. képviselőnk 
100 kor. küldött a napokban a helybeli iparleslü- 
lelnek azon czélból, hogy ez az összeg több szegény
sorsú iparos között osztassák szét karácsonyra.

Magyar név. Dr. Schlieszer Ármin földink, 
újvidéki ügyvéd, vezetéknevének ,Szentiványi*-ra.  
leendő megmagyarositását kérte a belügyminiszter
től. — Itt említjük meg, hogy a városunkban 
legutóbb megindított névmagyarosi lási akció örven
detesen halad előre, s az iparteslülotben c czélra 
kitelt aláírási iveneddig mintegy százan iratkoztak föl.

Műkedvelői előadás. A Bajai Jótékonyczélú 
Leányegyesület 1903. évi deczember hó 20-án, 
szombaton a „Nemzeti Szálló" összes termeiben 
műkedvelői előadással egybekötött tánczmulatságot 
rendez. Kezdete este, pontban 8 órakor. Belépő 
díj személyenként 2 kor. Jegyek előre válthatók: 
Fischer Béla, Fischer Lipót utódai és Wagner 
Antal uraknál. Folülfizetéseket köszönettel vesznek 
és hírlapikig nyugtáznak. Műsor: A Szálka. Vígjáték 
egy felvonásban. Irta: Mocsári Béla. Személyek: 
Szabó Kálmán járásbiró Szirmai Jenő, Irén, fele
sége Schwarcz Elza k. a., Dr. Kalmár Géza, orvos 

i Szász János, Klementin, szakácsnő Szabóéknál 
Roscnbcrg Adrienné k. a. Hófúvás. Vígjáték egy 
felvonásban. Irta: Szomaházy István. Személyek : 
Illés Ferencz, postatiszt Milkó Lajos, Entzenlhal, 
kereskedelmi utazó Szász János, Torka kisasszony 
Schlieszer Margit k. a., Szalay Andor öhlcr Gyula. 
Antal, hivatal szolga Öhlcr Artúr. Rendező: Dr. 
Hermán Adolf.

Karácsonyi gyermekiinnepély. JFcrcss Ilona 
urhölgy óvónő f. hó 20-án sikeresnek Ígérkező 
ünnepélyt rendez növendékeivel a karácsonyi napok 
emlékére, melyre ezúttal is fölhívjuk a figyelmet.

Az ipartestület köréből. A bajai „iparlcstület" 
1904. év január hó 23-án a .Bárány Szállódban 
szinielöadással egybekötött lánczmulatságot fog 
rendezni.

A városunkban megindult névmagyarositó 
mozgalom irányítására egy huszas bizottság alakult, 
amelyaz ezíigybon eddig történteket tudomásul vette. 
E szerint Erdélyi Gyula főjegyző megszerkesztette 
azon okmányminlákat, amelyekre a felterjesztések

T Á R C Z A.
A csókról.

A „BAJAI HÍRLAP" EREDETI TÁRCZÁJA.
Irta: Bellosits Bálint áll. képozdoi tanár.

(Folytatás.)

Csókban nyilatkozhalik meg a csodálat is, 
különösen a nőké. Gyengébb és könnyebben izgat
ható létükre, szenvedélyüknek viharosabb nyilvá- 
nulásai között, a csókban könnyebben találnak 
kielégülést, mig a bámuló férfi tapsol vagy felkiált. 
Mikor Cato — igy beszéli Plutarehos — proviil- 
cziáiból hazatért, a nők megcsókolták kezeit. Eladdig 
hallatlan eset, mely spontán és őszinte megnyilat
kozása volt annak a nagy becsülésnek, csodálat
nak, mellyel a nagy férfiú iránt viseltetlek. Garibal
dinak szicziliai győzelméből hazatértében ruháját 
csókolták az olasz asszonyok. (Kapri u. o.) Ezzel 
magyarázza meg Lombroso azt a csókjárványt is, 
mely Amerikában tört ki, mikor Hobson hadnagy 
a Merrimac-ot Santiago kikötőjében élete veszé
lyeztetésével elsülyeszlelto s az Egyesült-Államok 
nagyobb városaiban, körútja alkalmával, 10,000 
nő csókjában volt része.

A hódolat csókja keleten ma is virágzik, a 
római császárok korában s a középkorban mint 
a megbízás, az ígéret csókja szintén nagyon elter
jedt volt. — De kifejezési formái közé sorolja a 
vallásos tisztelet és imádat is. Az ősember meg
csókolta a földet, szülő anyját vagy kczcsókol 
hintett feléje. Később mikor az aszszirok, fönikiek, 
régi görögök az imádott szellemet szimbolizálták, 

a csók az istenképeket illette. A rómaiak filozó
fusai és természetismeröi azt állították, hogy a 
szemnek, a nyaknak, a karoknak, a test minden 
részének külön istenségei vannak, amelyek hatása 
és védelme alatt állanak. Ez isteneket úgy tisz
telték, hogy a védelmük alatt álló testrészeket 
megcsókolták. Az erkölcsös római a szűzi tiszta
ságot a szerelem istennője elválaszlhatlan kísérő
jének tekintette; ez fejti föl a Venus szekere elé 
fogott fehér galambok allegóriáját. Ezt az istennőt 
bántották volna meg, ha a csókkal visszaélnek. 
A kereszlyénség a csókot vallási szertartásaiban 
használja; az első keresztyéneknél a vallási ösz- 
szetartás jele volt, ma a katholikusoknál nemcsak 
a testvériességé, hanem az imádaté is. A görög 
egyházban az u. n. húsvéti csók van divatban, 
amely kétségtelenül a régi keresztyén békecsók 
maradványa. Az ismerősök hangosan mondják 
egymásnak: Christos woskrese I (Krisztus föltá
madl!) mire azonnal hangzik a válasz: Woistino 
woskrese 1 (Valóban föltámadl I) s aztán megcsó
kolják egymást.

Ibi mármost végezetül a civilizált világtól 
búcsúzván a természetes állapotban élő vagy leg
alább is alacsonyabb műveltségi fokon álló népek 
körében kutatunk adatok után, azt tapasztaljuk, 
hogy köztük is, kiktől pedig sok utazó megtagadja 
a szerelőiét, az odaadást, föltalálható a szeretet 

[ csókja mellett, a csóknak majdnem minden fajtája, 
bár valószínű, hogy sok helyen az európaiak hatása 
révén terjedt el, tőlük úgy tanulták el.

Mert nem mindenütt ismeretes. Darwin közli, 
hogy a Déli-tengerben Űj-Seeland maori lakói, 
a tahitink, a pápuák, az ausztráliaiak nem ismerik: 
Amerikában sem az eszkimók, sem a lüzlöldiek 
közt nem divatos. Winvood Reade egy néger leányt 

haragított magára, mikor megcsókolta, mert egész 
Nyugat-AI'rikában ismeretlen. Egyértelmüleg nyilat
kozik vele a német Sluhlmann, aki azt tapasztalta, 
hogy Közép-Afrika bantu-négerei sem élnek vele. 
(Mit Emin l’ascha lns llorz von Afrika.) Ép igy 
idegenkednek tőle Bayard Taylor szerint, Lappland 
asszonyai. (Nordische Reise.) Ismeretlen továbbá 
oly helyeken, hol az ajkakat fehnelszik, vagy 
fácskákat raknak belőjük, mint a Hehring tenger 
partjain lakó törzseknél, a brazíliai botokud-indi- 
ánoknál és a dél-afrilmi négereknél is sok helyt, 
hol a nők az u. n. pelclé-t viselik. (Peschel, Völker- 
kundc) A votják férfi vagy nő csókol sohsem ad, 
szerintük a csók csúnyább dolog, mintha bármiként 
szerejmeskednok is. A csókol szégyellik, a szerel
met őszintén bevallják bárkinek. (Munkácsi dr., A 
voljákok közt.)

Helyettesítik leggyakrabban a simogatás a 
czirógatás, az ölelés, a nyaldosás, a veregetés, az 
orrok összedörzsölcsc, a Wallaco- lói maláj-csóknak 
nevezett üdvözlési forma. Szumatra halak népe 
nem ismeri a csókot; a szerelkezök egymáshoz 
fenik orrukat, miközben szaglászva lélekz.ctet vesz
nek. (Brcnner, Bosuch bei den Kannibálén Sumatras) 

- Rektor Andromache-t nem csókkal vigasztalja, 
csak kezével czirógalja. A régi Egyiptomban is u 
csók meghatározásai az ölelésre czőloznak, de nem 
a szájjal csókolásra. A Ramanájában, Galiga fele
sége siratja a férje halálát, megemlékezik kezéről, 
amely simogatta, de ajkairól imm ; Balia fiát csó
kolja és valamivel alább: „Az anya nyelvével 
nyalogatta fiának orczáit, mikor ez sírt, mint egy 
jámbor tehén, amelytől magzatát elveszik; az atya 
pedig ezalatt simogatta fiát". (Lombroso u. o.) 
A jakutok gyermekeiket ma is megölelik, fejőket, 
nyakukat, söl ruháikat is megsimogutják, do meg 
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érdekében szükség lesz, Mayor járásbiró pedig más 
szívesség teljesítései vállaltáéi; a városi anyakönyv- 
vezelök, az ezen őzéiből kiadandó okmányok illan 
nekik járó dijukról teljesen lemondtak, a kel protes
táns egyház lelkésze és az izr. rabbi n szegényebb 
hitsorsosoktól nem kíván kiállítási dijat, a róni, 
kath. apátplébános szintén megígérte, hogy a tel
jesen szegény hívőktől nem fog kiállítási dijat 
követelni. Örömmel vette tudomásul a bizottság, | 
hogy Dreschcr Lajos 50 kor. és Állaga Ottó 10 
kor. ajánlott fel a szegényebb sorsnak költségeinek 
a fedezésére.

Uj egylet városimban. A szoczialista elemek
ből toborzott helybeli „Általános Munkás Önképző 
Egylet*  múlt vasárnap tartotta alakúló közgyű
lését a „Bárány szálló*  termében, melyen Fodor 
Károly, n Bajai Friss Újság szerkesztője ismer
tette az új társaskör czéljait. Az egyletnek — hir- 
szerint — közel 200 tagja van már. Elnöke Pocii 
Nándor, a helybeli szocziálisták vezére.

Elhagyatott gyermekek elhelyezése. A szabadkai 
gyermekmenhely részéről több száz elhagyottnak 
nyilvánitott gyermek lesz megfelelő jómódú csalá
doknál elhelyezve. Felhivatnak mindazok, kik ilyen 
gyermeket megfelelő havi fizetésért átvenni hajlan
dók, hogy Dr. Beezássy Gyula kér. orvos urnái 
(Szent-Antal-utcza 6. sz.) mielőbb jelentkezzenek. 
Baja, 1903. évi deczember hó 15. Scheibner s. k. 
rendőrkapitány.

Bács-Almás haladása. Bács-Almás képviselő
testülete e napokban tartott gyűlésen határozatot 
hozott, hogy valamenyi utczájánk gyalogjárdáját 
a háztulajdonosokkal kikövezteti.

Államsegély bácskai tanítóknak. A vallás- és 
közokt. m. kir. miniszter rendeleté szerint, a 
vármegyében levő felekezeti elemi népiskolai taní
tók korpótlékainak fedezésére, összesen 55 taniló 
részére, 1 l(M)0 korona államsegélyt engedélyezett.

A polgári iskolák sérelme. Nagyon kedve
zőtlenül érintette a hazai polgári iskolákat a föld- 
mivelésiügyi miniszter azon rendeleté, hogy ezen
túl a polgári iskola VI. osztályát végzett növen
déket nem veszik fel a gazdasági intézetekbe. 
Eddig még ez az egy pálya volt nyitva a polgári 
iskola előtt, most ezt is elzárták. Az erre vonat
kozó hivatalos közlés ekként szól: ..A ni. kir. 
földmivclésügyi miniszter, a magyar kir. gazdasági 
tanintézetek részére kiadott szervezeti rend- és 
fegyelmi szabályzat 4-ik §-át, mely felvételi elő
képzettség gyanánt a VI. középiskolai osztály 
elvégzését írja elő, oda módosította, hogy 1905. 
évi október hó 1 -tői kezdve, csak a VII. gim- 
náziális, vagy a VII. reáliskolai osztály, vagy a 
felsőbb kereskedelmi iskola egész tanfolyamát vég
zett tanulók vétetnek fel a m. kir. gazdasági tan
intézetek I-sö évfolyamára.*

Fölmentett bajai fodrász. László Lajos hely
beli fodrász hónapokkal ezelőtt följelentette segédjét 
László Károlyt sikkasztásért, de a bíróság az utóbbit 
fölmentette e vád alól. Erre László Károly ható
ság előtti rágalmazásért emelt panaszt volt főnöke 
elten és becsületsértésért, mert főnöke a bajai 
hírlapokban szellemi tolvajlással vádolta öt. A 
bíróság — mint értesülünk — László Lajost mind
két vád alól, a f. hó 15-én megtartott tárgyaláson 
fölmentette.

Megyei zsurnalisztika. A Szabadkán meg
jelenő .Bácsmegyei Napló" szerkesztését </r. Csillag 
Károly vette át. A „P.. N.“ a szabadkai szabad
elvű párt hivatalos lapja és egyszersmind városi 
félhivatalos orgánum. — „.Idái Néplap" czimen 
karácsonyra üj hetilap indul meg Adun.

Budapest -zimonyi gyorsvonat. Bácsmcgyc j 
számos tagú küldöttsége járt tegnapelőtt a keres- ! 
kcdelmi minisztériumban. Lalinovies l’ál főispán 
vezetése alatt. A küldöttség unnak érdekeben járt 
el, hogy a budapest—zimonyi gyorsvonuijáratokat 
megszaporitsák.

Az állatvédő egyesület köréből. A Bajai Állat
védő Egyesület vezetősége felkéri a nagyérdemű 
közönséget, hogy ti még be nem küldött taggyüjtö 
aláírási iveket szíveskedjék Gáspár János tanár, 
egyleti titkár kezéhez juttatni.

Újabban az egyesület kötelékébe léptek : 
Dcvics Ferencz, Dr. Hollandéi' Adolf, Lcrner Antal, 
özv. Nikolsburger Károlyné, Miiller Matild és dr. 
Valentin Emil mint rendes tagok.

Az egyesület czimóre 2 korona adomány is 
érkezeti névtelenül, melyért az ismeretlen adomá
nyozó fogadja az egyesület vezetőségének köszönetét.

Felhívás a névmagyarositó bizottságtól. Miután 
a névmagyarosítás támogatására alakult bizottság 
módot talált arra, hogy a szegényebb sorsunknak 
esetleg teljesen költségmentesen tegye lehetővé a 
névmagyarosítást, minden érdekeltet felkérünk, 
hogy az ezen ügyben eljáró Nagel Sándor tanárnál 
vagy az ipartestület. a kath. legényegylet, a polg. 
olvasó egylet, a kereskedő ifjak egylete elnöksé
génél jelentkezzenek. A jelentkezésnél kívánatos 
a keresztlevél (születési bizonyítvány) bemutatása 
is. Ha azonban ez nem volna kéznél, a bizottság 
maga lóg gondoskodni annak beszerzéséről. Baja, 
1903. ceczember 17-én. Néi magyarosiló bizottság.

Névmagyarosításra eddig jelentkeztek: Dr. 
Reieh Aladár, Nagel Sándor, Nagel Ferencz, Nagel 
Erzsébet, Nagel József, Nagel Lajos, kk. Nagel 
Károly, Kobelrausch János, Polhammer Nándor, 
Auth János, Bernschütz József, Sínké Károly, 
llalpauer András, Láng Mihály, Kalz Lajos, Dilrich 
György, Reichenberg Illés, Hajdúkovics Anna, 
Vavrecsányi András, Lövy László, Bernschütz 
Lajos, Deutsch Gábor, Liebhauser József, W’olf 
Lajos, Daniik János, Köbling Ferencz, Borkovics 
Gyula, Rubes Lörincz, ifj. Breinik Ferencz, Eber- 
hardt György, Rubinstein Lipót, VVeisz Dávid, 
Dujmovits Karoly, Fleisz György, Reisz Adolf, 
Kölni Henrik, Pestalics Benő.

A tisztviselők fizetésének fölemelése mellett 
a sajtó oly erős közvéleményt teremtett, a melylyel 
számolnia kell a kormánynak. Ha a javaslat tényleg 
lörvénynyé válik, az állami tisztviselői kar ezt 
elsősorban a sajtónak, kiváltképpen pedig az 
Egyetértés (Főszerkesztő : Fenyő Sándor, fömunka- 
lársali: Kossuth Ferencz és Eötvös Károly) meg
alkuvást nem ismerő agilácziójának tudhatja be 
érdemül, a mely lap 37 év óta folytatja küzdelmét 
a magyarság terjedéséért, a nemzet függetlensé
géért és vagyonosodásáért és az ezt elösegitö 

tényezők: n tisztviselők helyzetének megjavulásáért. 
Az Egyetértést o küzdelmében annak a fölismerése 
vezette, hogy amely nemzetnek koldus kenyéren 
élnek a tisztviselői, annak boldogulása biztosított
nak nem tekinthető, annak elöhaladúsát, fejlődését 
az akadályok egymásba fonódó lánczszemci nyű
gözik. Az Egyetértésnek e nézetében mi is osz
tozunk és mi is részt veszünk abban a küzdelem
ben, melyet a tisztviselők fizetésemeléséért folytat. 
Nem mulaszthatjuk el azonban kijelenteni, hogy 
ha a fizetésemelés megtesz, a tisztviselők ne feled
jék el, hogy olyan szókimondó és hatásos vezér
lapra, mint az Egyetértés, az ö érdekűik meg
óvására jövőben is nagy szükségük lesz, méltó 
dolog tehát, ha e lapot a magukénak tekintik és 
arra tömegesen előfizetnek. Kedvezményt kapnak 
az előfizetési árból negyedévre 3 forint 50 kr., 
egy hónapra 1 frl 20 krért rendelhetik meg. Min
den előfizető, az is aki most lép be, dijtalamd 
kapja meg az Egyetértés pompás újévi ajándékát, 
a Rákóczi-albumol, melynek bolti ára 3 korona. 
Előfizetni tehet : az Egyetértés kiadóhivatalánál. 
Budapest, Vármcgye-utcza 11.

A Horgony Pain-Expeller (Riehters Linünentuin Capsici 
comp.) igazi népszerű liáziszerró lett, moly számos 
családban már több mint 34 óv óta mindig készletben 
van. Hátfájás, csipöfájdalom, fejfájás, kiiszvény, csitznál 
stb.-nél a Horgony-Pain-Expollorrol való bodörzsölésok 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek ölő, sőt járvány
kórnál, miliő : a kolera és liányóhas-folyás, az altostnok 
Pain-Expollerrel való bcdörzsölóso mindig igen hasznosnak 
bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó orodmóuynyol hasz
náltatott az inlluonza ellen is és 80 f.. 1 k. 40 f. és 2 
k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, do bevásár
lás alkalmával mindig határozottan ; „Richtor-fóle Itor- 
gony-Pain-Expollert vagy „R i c h t o r-félo Horgony-Lini- 
mont“-ot tessék kérni és a „Horgony" védjegyro 
figyelni kell.

Vörösmarty-Album. Kulturmissziót teljesil a 
„Pesti Napló*,  mikor minden esztendőben, díszes, 
ingyenes ajándékokban közelebb hozza a nagy 
közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi és 
művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmcrteli, 
egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Év-év után 
gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka diszmüvekkel 
lepi meg karácsonyra olvasóit a „Pesti Napló*,  ez 
a szó legnemesebb értelmében független, szabad
elvű és szókimondó lap és most Vörösmartynak, 
a Szózat és a Vén czigány ösorejü költőjének 
életrajzával. Egyben legkiválóbb alkotásait (Szózat, 
Szép Ilonka, Csongor és Tünde és számos mást) 
foglalja díszes albumba és adja karácsonyra aján
dékul. A Vörösmarty-Album a Zichy Mihály-Album 
alakjában és nagyságában készül és e tartalmas 
diszkönyvel 20 nagy több sziliben nyomott mű
melléklet, továbbá 40—50 szövegkép fogja diszileni. 
E gyönyörű könyvet karácsonyi ajándékul megkapja 
a „Pesti Napló*  minden állandó előfizetője és 
dijtalamil megkapja mindama uj előfizetője, aki 
egész éven át fél- vagy negyedévenkint vagy liavon- 
kint, de megszakítás nélkül fizet elő a „Pesti 
Naplóra*.

Rendőri hírek. Lopás Korneth Frigyes Újsoron 
levő lukasa kertjéből f. hó 10-én este 18 kor. és 
60 1111. értékű ruhaneműjét ismeretlen tettes él

nem csókolják ; csak a városi lakók, s más, oro
szokkal szorosabb összeköttetésben állók sajátítot
ták el a esókolás szokását. (Vámbéry, A jakutok. 
Földr. Közi. X.)

A Tomsk környékén élő kirgizeknél tapasz
talta Kenuim (Szibéria, 54.), hogy midőn társa, 
Erőst rajzoló, le akarta kapni egy kirgiz hat éves 
fiacskáját, anyja hozzá futott, felvette a rongyos 
kis ficzkót, csókjaival elhalmozta és sietve eltávo
zott vele, mintha varázsló tekintete elöl akarná 
menteni. A hottentotta asszony szoptatás közben 
dalol s valahányszor gyermeke valamelyik tágjáról 
emlékezik meg, megcsókolja az illelö testrészt. 
(Balbó, 3.: 143.) Az osztják férfiak és nők csóko- 
lóznak. Stuhlmann Írja, hogy Emin basa meg
figyelése szerint egy Ízben Unyoroban egy utazá
sából hazatérő wahuma megcsókolta nejét. A Ma- 
teee folyócskánál llolub szemtanúja volt, midőn 
egy Afrika nevű korcs elefánlvadász mazarva- 
eredetü feleségét lóbörböl készüli ostorral verte, 
az asszony meg elhalmozta kegyetlen kezét csók
kal. (Fokvárostól a masukulumbék országáig, 1.: 
432.) Sesekében Szepopo király kivégeztet egy 
embert, kit felségsértésscl vádoltuk. A hóhér ki- 
kisérte az erdőbe és megitatta vele a mérgei. Alig 
ivott belőle szegény, a szomorkodó kiséret tagjai 
hozzá rohantak, hangos jajgatásban törlek ki: 
Férjem I testvérem I atyám! barátom! kiálták ösz- 
szc-vissza, biztatták, miközben simogatták és csó
kolgatták. (Holub, Sieben Jahre in Süd-Afrika.)

De nz örömei kifejező csók esetei sem ritkák 
u természet egyszerű gyermekei körében. Stanley 
(Legsötétebb Afrikában, 1.: 356.) a l’izgah-hegy 
táján egy falura bukkant, melyben a kupalakú 
gunyhók füvei voltak fedve. Nagy fölfedezés volt 

ez a nagy erdőből jövel, s örömkiállással üdvözölték 
mindnyájan. Az egyik néger legény oda rohant a 
fűhöz és forrón megcsókolta. Stuhlmann a vvanya- 
tura néphez érvén, jóindulata jeléül szövetet oszlott 
szél, mire Kilindo nevű tolmácsát megölelték és 
arezon csókolták, mit ö azután viszonzoll.

Mindezeknél elterjedtebb a művelődés alacso
nyabb fokain álló népeknél az üdvözlés s különösen 
a hódolat csókja, Az araboknál, a marokkóinknál 
s Egyiptomban az üdvözlésnek rendes kifejezője. 
Afrikában a wavvitu népnél a kézcsók az üdvözlés 
és hódolat jele. Teleky Samu gróf és kísérője 
llölmel sorhajóhadnagy Kelet-Afrikában a Kilimand
zsáróig tett uljokban Távolá-ba értek. A bcnszülöltek 
örömmel fogadták őket; nz idegen mugvanák meg 
füstölgő puskáikkal elősietlok, hogy kezeiket meg
csókolják. Hasonlót tapasztaltak, midőn egy hosszabb 
vadászkirándulás után visszatértek Távetába. Ott 
maradi embereik sorba megcsókolták kezeiket. — 
Nordenskjöld említi úlleirásban, hogy a csukcsok 
egymást orosz módra ajk- és arczcsókokkal üdvö
zölték, az európaiakat pedig egyszerűen kézszoritás- 
sal és meghajlással. — Xantus a witcsita-mdiánoknál 
akadt a csókkal üdvözlés szokására. „Főembereik 
hozzám jővén, hosszas ölelkezés, csókolózás és 
kézszoritás ultin a barátság pipáját szívtuk, kézről 
kézre adván." (Úti levetek.) — Viszont a hódolat 
csókjával illette Ozmán Latif cflendi, az Egyenlítői 
tartomány alkormányzója Stanley szemeláltára 
Emin pasa kezét. Ugyancsak neki mondták Emin 
emberei, hogy a pasa gyanútlan; csak meg kell 
csókolni a kezét, bocsánatát kell kérni és bárme
lyik összeesküvő megnyerheti. Az angolok egykori 
híres ellenfele a mádhi angerebjén ülve fogadta 
a mcghodólókal — írja Siatin pasa — s mind
egyiküknek csókra nyujtá kezét. Utódja Abdulluhi 

khalifa hasonlóképen kezet csókollalolt magának 
Slatinnal. (Tűzzel-vassal Szudánban.)

Vallásos jellegű végül például az n csók, 
melyet a votják ludnak szentelt ünnep szertartásá
ból ismerünk. Ez ünnepségen végzett áldozat 
maradékait ima után a tűzbe dobják s a ludnak 
szentelt edényekét egy csomagba kötve az áldozó 
papok magukhoz veszik, felmásznak a szent fára, 

; egy ághoz erősítik úgy, amint előbb volt, mielőtt 
onnan levették. Végül a három áldozó személy 
maga csókolja meg a Ind szentelt földjét és a 
katlant vállaikra véve haza felé indulnak. (Munká
csi dr., A voljákok közt. Étim. 2.: 103.) A Trans- 
kaukázusban élő duehoborok felekezole ima-gyüle
kezet végeztével csókokkal és meghajlással üdvözlik 
egymást, miáltal az emberben élő isteni szellem 
előtt fejezik ki hódolatukat. (Tolsztoj, Keresztyének 
üldözése.)

Bizony a csók kora is lejár. Nem mi őrizzük 
meg fajtáit, hanem a földkerekség egyszerű fiai 
és leányai, kiket olyan jogtalanul nevezünk vadak
nak, kiről hibásan hisszük, hogy társadalmi érint
kezésükben kevésbbé szertartásosak nálunk. — 
Ritkulóban a hódolat csókja, az üdvözlésé, a tiszte
leté ; hiszen már csak idősebb nők előtt hódolunk 
meg a kézcsókkal és férfi férfit nem üdvözöl csókkal. 
Egyedül a szeretet, a szerelem csókja daczol ez 
érzelmek őserejóvol és a társadalmi hagyományos 
formákat, ceremóniákat egyszerűsítő művelődéssel, 
milsem törődvén a sötét, ijesztő tilalomfával, mit 
az újkori orvosi tudomány állít útjába.

(Vége.) 
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lopta. — Kóménylüz. 1’’. hó 14-én d. e. 113 4 I 
órakor Schlesinger Gyula házának egyik kéménye 
kigyuladt. A kivonult tűzoltók elfojtották.

Öreg bakák hazabocsájtása. A hadügyminiszter 
tudvalevőleg újabb rendeletéi adott ki az összes 
ezredparanesnokságokhoz, hogy a három éven túl 
benn tarlóit öreg katonák már deezember 20-án 
szabadságolandó!;. Sok helyen vig karácsony ünnep 
lesz hát — a katonák hazaérkezése miatt. A hon
védség is valószínűleg 2Q-án szabadságolja katonáit. ;

, . ■ |

Szájpadlásnélküli müfogak feleslegessé teszik 
uz ínylemez használatát. A szájból kivenni nem 
kell, nem is lehet. Egy óra alatt tökéletesen lehel 
vele beszólni és rágni.

10 évi jótállás. Barna I. egyedüli spoczialista 
a szájpadlásnélküli müfogak készítésében, Buda- \ 
pest, Kerepesi-út 26. szám. Vidékiek megvárhatják.

KÖZGAZDASÁG.

Állatvédelem.
Az állatvédő egyesület létesülésc állal nálunk 

is napirendre került most ez a kérdés, nálunk, 
ahol sem hatóság, sem magánosok vagy testületek, 
sem egyesületek jóformán sémit sem teltek az 
állatok durva bántalmazása, és különösen a hasz
nos állatok megmérhetlcn kárlhozó pusztítása 
ellen, jóllehet már majdnem tiz esztendeje, hogy 
az emberi nemesebb érzés és a magasabb gazda
sági érdek törvényi alkotóit a védelmükre.

De hogy a törvényes intézkedés magában nem 
elegendő a hasznos állatok megvédésére, az leg
inkább abból látható, hogy ma-holnap már a bajai 
szőlőkkel tele ültetett ligetes halárban is alig tudjuk 
már, mi az éneklő madár. Pedig hogy mily nagy 
az éneklő madarak befolyása az ember gazdasági 
érdekére, annak bizonyítására szolgáljon ezen, 
Chernél István hazánkfia, világhírű madártudóstól 
vett példa.

„Sziléziában 1 és Galicziában 2 nagy urada
lomban sok repezét termesztettek, de a termés 
szinte következetesen nem sikerüli, sőt teljesen 
tönkre ment — elpusztították a káros rovarok. 
Erra a tulajdonos több száz fészkelő Indikál akasz
tott ki, aminek meglepő sikere nyomban látható 
volt s azóta — egyéb elemi csapástól eltekintve 
— sem a repezében, sem más gabonában többé 
kár nem esett. Valóságos tőkebefektetés tehát a 
fészkelő házak elhelyezése, ami bőségesen meghozza 
kamatait annálinkább is, mert épen leghasznosabb 
madaraink a legfalánkabbak és a leggyorsabb 
emésztésűéit.*

Mindenütt, ahol különösen a madárvédelem 
érdekében fészkelő házakat helyeztek el, s ha 
különösen a ziinankós, havas, viharos időben 
eleséget is helyezlek el a madarak számára, 
bámulatos eredmény volt elérhető, s mégis oly 
lassan terjed az állat- vagy épen a madárvédelem 
ügye, hogy a most nálunk megalakult állatvédő 
egyesülettel együtt, alig keletkezett Magyarországon 
tiz év alatt tiz ily egyesület.

Baja, úgy fekvésénél fogva — mert a madár
vonulás egyik országos vonalába esik — valamint 
a halárában levő igen sok madárbuvó hely alkal
matosságával kiválóan jó madárlányává válhalik. 
Azt hiszem, nem nagy jóstehetség kell annak 
előrelátásához, hogy 2-3 év múlva, most néma 
szölöskerteink csengeni fognak a vidám madárdal- 
lól, mert az állatvédő egyesület úgy az élén álló 
egyének kiválóságánál, mint az egyesületet támogató 
tagok nagy számánál fogva erre minden biztosíté
kot magában foglal.

Szükséges azonban, hogy minden szép és 
nemes iránt érdeklődő, sőt sokszor lelkesen fel
buzduló közönségünk az állatvédelem érdekekéiről 
tájékozódjék. — Ezt az érdeket kívánják e sorok 
is szolgálni az állatvédelemről 1894. évben hozott 
és szentesített XII. törvényezikk különösen 57. és 
58. §§-ait illetőleg.

A hivatkozott törvény rendelkezései alapján 
jó két év elölt roudeletct adott ki Darányi miniszter, 
amelyben felsorolja a védelemben részesítendő 
állatok óriási tömegét, s amelyek közül itt meg
nevezzük :

I. Emlősök: Denevér, vakondok (puezok, sün 
és a cziczkányok (a víziek kivételével.)

II. Madarak: Sármányok, rigók, fecskék, búbos 
banka, gyöngybagoly, réti fülesbagoly, barázda 

billegető, bibicz, rozsdafarkúnk, pacsirták, czinegék, 
pásztormadár, pintyek, csízek, ökörszem, fiilemilék, 
kecskefejő, közönséges szürkebegy, fakopáncsok, 
poszáták, őszapó, fakúsz, légykapók, sirályok, har
kályok, lilék, királykák, tücsökmadarak, tongclicz slb.

Ezen állatok elfogóit, pusztítóit, fészokrablóit 
a törvény egyszáz koronáig terjedhető büntetéssel 
sújtja és még holt állapotukban való szállítását 
is büntetni rendeli.

Csakis tudományos czélra és csakis írásos 
hatósági engodélylyel szabad tudományos czélra 
is a hasznos állatokat megfogni, vagy lelőni.

Ezen törvényes intézkedésnek másokkal szem
ben mindenki érvényt szerezhet jóakaró tanács, 
szükség esetén a rendőrhatóságnál vagy az állat
védő egyesületnél levelező lapon teljesítendő beje
lentés által. Az ilyen bejelentésnek az elkövetett 
visszaélés minden körülményét fel kell tüntetnie. 
(Név, lakás, a törvénysértés helye, módja, ideje, 
tanuk.)

Amily fontos a hasznos állatokban való kár
tételek lehető meggállása, és esetleges megtorlása, 
ép oly szükséges a hasznos állatok védolmozése 
az időjárás viszontagságai ellen, különösen fészkelő 
házak elhelyezése által, amidőn erdőpusztitó korunk
ban tenyésztésüknek, szaporodásuknak feltételeit, 
— és etetésük által, amidőn fennmaradásuk fel
tételeit biztosítjuk.

Egy kis rokonérzés, egy kis jóindulat mindaz, 
amit a védtelen állatok számára, első sorban pedig 
a magunk — szegény és gazdag érdekében kérünk.

Nagel Sándor.

Nyilttér.*)

vltja a flsoinjat, hitait és felfrinit. egyaránt. A legjobu 
«zer a nyári hfluég tikkasztó hatása ‘ellen.

Bjtiutttóegv^nvíís

«■
(*E  rovatban közlöttokórt fclolossógot nem vállal a 

szerk.

HIRDETÉSEK

P/]agas jutalékkal felvétetne!^ 
bármily állású megbízható egyének budapesti bank
házban sorsjegyeknek részletfizetésre való eladá
sára, az 1883. évi XXXI. t.-cz. alapján. Tőko és 
koczkázat nélkül némi szorgalommal könnyön el- 

érliotő havonta 300—500 korona kereset.
PÓT" Ajánlatok intézondők a „Szoroncso Híradó" 
kiadóhivatalának, postaílók 180, Budapest.

A Délmagyarországi Gyapjúfonó és Yattagyár Részvénytársaság
HdF 1904. évi január hó 24-én d. u. 2 órakor "W

SAJÁT GYÁRI HELYISÉGÉBEN

rendüivüti ftőzgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket az alapszabályok 3. §-a értelmében tisztelettel meghívja 
Baján, 1903. decz. 19-én, Az IGAZGATÓSÁG.

Tárgysorozat:
a) Igazgatói jelentés a társaság helyzetéről.
b) Igazgatósági indítvány az alaptőke felemelése 

tárgyában.
e) A jegyzőkönyv aláírásával megbízandó két 

részvényes megválasztása.

Ifi. A közgyűlésen szomélyoson, vagy meghatalmazottjaik által rósztvonni szándékozó részvónyoeok kötőié- 
sek 8 nappal a kiizgyfilós olíitt részvényeiket a lo nőm járt szelvényekkel együtt a részvénytársaság saját pénztáránál 
igazolójegy ellenében lotenni.

lakodalmak, estelyek
vagy bármely mulatság alkalmából, úgy
szintén mindennemű sütemények elkészí

tésére ajánlkozik.

Szén-eladás.
Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, hogy az 
idén is nagy készletet tartok 

különféle szenekből -.... ......

ELSŐRENDŰ SALGŐ-TARJÁNI 
ELSŐRENDŰ SZALON SZÉN
* # ELSŐRENDŰ KOX. # #

A szállitás saját kocsimon, díj
mentesen történik. A pontos mér
legelésért felelősséget vállalok. 
Kapható továbbá bükk-faszén (va
saláshoz) a legolcsóbb ár mellett.

Viszonteladók előnyben részesülnek.

Tisztelettel PODVINETZ, 
Fö-ulcza, Kobelrausch-féle ház.

LAKHÁZ KIADÓ i* w 
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iXXXXXXÍ

w Attila-utcza 14. sz.
Bővebbet

Schlesinger Gyula,
=bérbeadónál...

xxxxxx

£e Sriffon
valódi franczia

szivarícapapir és fiüvely.
Kapható minden jobb kereskedésben.

előterjesztendő indítványok, melyek, 
részvényesek állal terjesztetnek elő, 
lárgyalhalók, ha a közgyűlés előtt 

Írásbeli in

ti) Netán 
amennyiben 
csak akkor 
legalább 3 nappal az igazgatóságnak 
dokolt inditványnyal bejelentettek.
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BAJAI HÍRLAP.

p ELADÓ HÁZ ÉS SZÖLLÖ.
AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ-HTÍIZÁBAN
LÉVŐ KAPOTS MIHÁLY-FÉLE HÁZ ÉS 
A PETŐI DŰLŐBEN LEVŐ 4900 Ll-ŐL 
TERÜLETŰ, JŐ KARBAN LEVŐ SZŐLŐ

SZABADKÉZBŐL ELADÓ.

== BŐVEBB ÉRTESÍTÉS

ó IFJ. UTRY PAhNÁU ó
--------- 7== NYERHETŐ. =======

Jlcm sissxonyi lakodalmi
Lv,.lll>z..v.ú..k L.i választékban, l-mi^bb útvntu Mié.

1 .('vétpöfló Svájezbn 25 tlllér. 

Selyemszövetgyár Unton

6RIEDER ADOLF ÉS TÁRSA ZÜRICH P. 24.
0 kir. udvari szállítók (SVAJ -Z.)

SZÁLLÍTÁSI-ÜZLET.

Van szerencsém a nagyérdemű közön
ség becses tudomására adni, miszerint

BAJÁN,
Erzsébet-királyné utcza (Müllen- 

der-féle ház) 37-ik szám alatt 

szállítási-üzletet 
nyitottam. — Elvállalom mindenféle 
árú ki- ŐS befuvarozását, valamint 

költözködéseket is 
a lehető legjulányosabb árban, melyeket 
szakembereim által személyes felügye- 

..... lelem alatt eszközöltelek.
Midőn kérem a n. é. közönségei, miszerint 
vállalatomat becses támogatásában részesíteni 
kegyeskedjék, maradok magamat szives párt

fogásukba ajánlva, kiváló tisztelettel

BALASSA BÉLA, szállító.
Iroda: Erzsébet klrályné-utcza 37. sz. (Miillender-féle ház.)

Költözködéseket ruganyos (féderes) kocsikon 
eszközlök.

Van szerencsém úgy a helybeli, valamint a vidéki nagyérdemű közönség b. tudomására 
____ ______ ________ 1102^ hogy a BAJÁN 3 év óta fenáiló ■ ■ —---------

Törlesztéses
kölcsönök 

engedélyeztetnek földbirtokokra 
a Bácskában 600 korona, 700 korona, 
sőt 800 korona is katasztrális hol
danként, a földek becsértéke és valóságos 
forgalmi ára arányában 1O évtől 50 
évig terjedő törlesztésre, különö
sen előnyös feltételek mellett.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál
SCHÁFFER VILMOS

ÉKSZE R-Ü Z L E T E M E T 
újabban tíz Erzsébet királyné utcza 2. sz. a. (volt Mészáros-féle házban) áthelyeztem és ezt az 

— ÓRA IP Altit AL = —'
kibővítettem, hogy a n. é. közönség legnagyobb igényeit ez irányban is kielégíthessem. 
Raktáron tartok mindennemű magyar és sixljczi, legjobb gyártmányú fali-, inga- és 
ébresztő órákat, valamint legjobb minőségű arany-és ezüst zsebórákat. Minden nálam 
vásárolt óráért 2 évi jótállást vállalok. Megrendelés szerinti mindennemű leg
komplikáltabb új ékszer készítését is elvállalom. = . ----------=
Ora-javitások, valamint minden e szakmába vágó munkák, úgy ékszerjavitasok, 
átalakítások és drágakő foglalások pontosan és jutányosán eszközöltetnek. 
Klnaezüst tárgyak nagy választékban kaphatok. Ruggyantabélyegzök 
készítését elvállalom. ■ Törött arany- és ezüst tárgyak a legmagasabb árban meg

i vétetnek vagy új ékszerrel cseréltetnek. ............ ... =
A nagyérdemű közönség becses párt lógását kérve, maradtam kiváló tisztelettel

SZEILE FERENCZ ékszerész és órás.
X Nagy választék karácsonyi és újévi, valamint jg 

menyasszonyi és alkalmi ajándékokban. M 
®OTKÉT FIÚ TANULÓUL FELVÉTETIK.

bankigazgató

SZEGEDEN ------

A Rlchter-féle

Llnlment. Caps. comp
Horgony - Páln - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a moly 
már több mint 33 óv óta meg
bízható bodörzsölésfil alkalmaztatik 
köszvényntl. cióznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
i_______ * bevásárláskor óvatosak le
gyünk és osakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgenf*  védjegygyei 
és a„Rlchl«r" ezégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. ós 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél Budapesten. 
Richter F. Ad. és társa eaáai. éa kir. udvari szállítók

Rudolstadt.

® REISZ ES PORJESZ • t
BÚTORGYÁRA BEKÉ S-C S A B A .:

IF- —~ —,=EFiók-t elenek: Nagyvárad ===■ -—==-■■=.

Hbaja -
W Erzsébet királyné-uteza, volt Mészáros-féle ház. TM

Modem bútor. Teljes lakásberendezések.
Legolcsóbb gyűri órák.

Mindenféle díszítő- és kárpitos munkák elvállaltatok.
Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában Baján.


