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AJA
vegyes tartalmú ketiközlöny.

Megj el eni k  minden vasárnap.
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Szerkesztői iroda.
hova a lap szellemi részét illeti! külde

mények ilité; emlők:
fő  u tó n  337. sz .

1 .evetek csak bei mentesen fogadtatnak 
el. Kéziratok nem adatnak vissza

K iadóhivatal:
Az előfizetési pénzek óh hirdetésok a 
kiadóhivatalba l’aui Károly özvegye 
könyvnyomdájába — küldendők be 

(Bádog-tér, Scheibner-íélc ház.)

I

Elemi tanügyünk.
A  legszebb, a legéletrevalóbb eszmék is csak j 

úgy hozhatják meg a gyakorlati téren az óhaj
to tt eredményt, ha azok nagyszerűségéhez arányos 
érdeklődés veszi körül az eszmék valósításán fá- 
radozók törekvését.

Holt betű marad az 1868: X X X V III. tör
vénycikknek a népiskolai közoktatás tárgyában 
hozott minden reudelete; elhangzanak a tanfelü
gyelők sürgető felszólamlásai, a közigazgatási bi
zottság meghagyásai, a városi tanács jóakaraté 
ígérete- s törekvésével eg y ü tt: ha a k ö z é r d e 
k e  11 s é g nem élteti azon nagyfontosságú eszmét, 
melynek valósítását a népnevelés mezején — hazánk 
a nemzetünk jóléte tekintetéből előmozdítani 
elengedhetleu kötelességünk.

A uépuevtílés iránti érdeklődésük nemes kö
telmét teljesítők azon szülők és tanügybarátok, 
kik a múlt héten az elemi iskolákban megtartott 
első félévi vizsgákon megjelenvén, nem csak a 
tanuló ifjúság szorgalmának ébresztésében, liánom 
a népnevelők rögös útjának egyengetésében is szi
ves részvéttel közreműködőnek.

Azonban az elemi tanügy iránti közérdeklő. 
désnek hiánya városunkban még igen érezhető; 
nem csupán azért, mivel — különösen a figyer- 
mekek iskolájában — egy két szülő kivételével a 
legnagyobb rész, gyermeke előmenetele iránti egy
kedvűségből a vizsgákon meg nem jelenik; liánéra 
főleg azért, mivel igen sokan a közoktatás és nép* 
nevelés szép eszméjének valósításában a kínálkozó 
kedvező alkalmat káros közönynyel megvetik vagy 
elhanyagolják.

Az elemi iskolák érdemteljes igazgatójának a 
hatóság buzgó közreműködése mellett sem sikerül 
nálunk a nőpnevelés érdekében végrehajtani az 
iskolakötelesekről szóló rendeletet. Az érdeklődés 
hiánya, a közöny — meghiúsítja a törekvést.

Még a közép-, sót az intelligens osztály sem 
vonhatja ki magát e közöny vádja alól. Nyolc 
osztályú nőnevelő intézetünk a három alsó osz
tályban egyenként száz-száz gyermeket is részesít 
az elemi oktatás jótéteményében; honnan van 
tehát, hogy a felsőbb osztályokban a növendékek 
száma aránytalanul csökkenve egyszerié negyvenre, 
harminc —  sőt buszra apad? Nem a tanítónők 
gyengéd bánásmódja után sóvárgó gyermek oka az 
elmaradásnak : hanem ismét egyedül a népnevelés 
iránti túlságos közönyből eredhet az, hogy sok 
szülő megnem gondolván, mennyit á rt gyermeké
nek, midőn megelégszik az olvasás és irás gyenge 
ismeretével, s azután megfosztja szülöttjét azon 
kipótolhatlan jótéteményektől, melyekben az elmét 
és szivet egyaránt nemesítő hasznos tudományok 
elsajátítása — és áldásthozó erkölcsös nevelés 
által részesülhetett volna.

Hivatkózhatnám az említett, vizsgákon jelenvolt 
szülőkre, mily örömmel, -  a helybeli képezdei 
tek. igazgató és gyakorló-tanár urakra, mily meg
elégedettséggel hallgatták a felsőbb osztályokban 
felmutatott sokoldalú szép ismereteket. Hivatkozom 
azon helybeli izr szülőkre, kiknek gyermekei a 
legfelsőbb osztályokban a növendékeknek túlnyomó 
számát képezik; ők tettleg kim utathatják, meny
nyit vesztenek azon szülők, kik — talán csupa 
közönyből — gyermeküket cgy-két évi iskoláztatás 
után már otthon tartják.

Il.v közöny mellett valóban nagy hálával ta r 
tozik városunk tanügye ft. Latinovics Gábor 
prépost, iskolai igazgató urnák, kinek fáradhatlan 
buzgósága a helybeli népiskolákban, vezénylő sze
repe a képezdei igazgató tanácsban reménylenünk 
engedi, hogy a népnevelés szent ügyét városunk
ban a sok nehézség ellenében is diadalra vezetheti; 
mely ügynek érdekében a városi hatóság is buzgón 
közreműködik, meghozza az áldozatot: azonban a 
tökéletes siker elérésére a t a n ü g y  i r á n t i  
á l t a l á n o s  é r d e k l ő d é s  s z ü k s é g e s .

— 11.

í

sí; Megyénk tanfelügyelője, Ozirfusz Ferenc 
ur szívessége folytán e helyt közöljük a bács- 
bodroghmegyei tankernlet népoktatási állapotának 
kim utatását (a csajkás kerület kivételével) a le
folyt 1876-ik évben.

E  szerint Bács-Bodroghmegye lakosainak szá
ma 589,811. Községi iskola van a megyében 41, 
felekezeti 225, összesen 26b. — Tanköteles gyer
mek (6— 12 éves) volt 75,794, (13 —15 éves) 
2*,034, összesen 104,828. Elemi iskolába já r t liu 
31,974, leány 26,445, összesen 58,419. ismétlő 
iskolába já rt fiú 4431, leány 3252, összesen 
6873. Felső nép- vagy polgári iskolába já r t liu 
162, leány 201, összesen 363. Magánintézetbe 
já r t fiú 101, leány 1G3, összesen 264. K özépta
nodába já r t 643 fiú, leány egy sem. így az isko- 
lábajárók főösszege 67,372. Iskolába nem já r t 
fiú 16,734, leány 20,722, összesen 37,456. Val
lásra uézve rém. Katii. 46,969, görög kath 963, 
görög keleti 7709, bel vét hitv. 2971, ágostai

A  »Baja« tárcája.

Zongora mellett.
Verjed, verjed, kedves lányka 
Oh mi jól esik e d a l!
Kebelembe annyi édes 
Elmúlt érzést vissza csal . . .

Érzem a letűnt időnek 
Legboldogabb napjait;
Azt az ártatlan kort, melynek 
Napja, fénye csak a bit . . .

Tiszta csermely, vilitó lomb,
Vcrfííénycs égi bolt,
Vigau zengő madárénak . . .
Minden mint a régi volt.

Verjed, verjed, kedves lányka,
Verjed édes angyalom,
S ártatlanul, mint a gyermek,
É,n örökké hallgatom.

l)eiigi János.

Reminiscentiák.
— Dltollftii Kálm án halála  alkalm ából. —

(1877. február 8.)
Az utolsó göröngy is sírodra miit és néma fohász* 

B zaltávozónk békés lakodtól, felcjthetlen barátunk I
Nem háborgatnak többé az anyagi gondok, nem 

nyomják többé ifjú, minden szépért rajongó kedélytdet 
a 1 megélhetés keserű körülményei.

Te is azon szerencsétlenek közé tartotál, a kiknél 
a tanulás nemcsak jó magva volt a kitűzött cél leendő 
gyümölcseinek, melyeknek elérését boldog ábrándjai >ba 
sorozád : hanem a kenyérkeresetnek is sovány forrása, 
melynek áldozatául estél . . .

D. K. gyermekkori pajtásom volt. Oly igénytelen

és oly ügyetlen volt gyermekkorában, hogy még a lap- 
d&zásban is csak lapdnfutó szerepre használhattuk; 
igénytelenségét halála előtti második évig megtartotta, 
midőn egyszerre megmutatta azt, hogy aki köztünk utolsó 
volt, az tulajdonkép az első.

Mi mindig ellenkeztünk egymással és azért tartott 
mindenki berniünket ellenségeknek ; pedig azt én érzem, 
és ö tudta, hogy milyen testi lelki barátok voltunk, 

j Ellenkeztünk mindenben — az. eszmék te.cn, de az 
I sohasem fajult a gyűlölet legcsekélyebb árnyaltáig  sem. 
j Gyakran megtörtént, hogy az eszmecsere oly tüzes volt, 

hogy a hallgatóság bízvást, azt, hihette': ezek mogsem- j nősítenék egymást, egy kanál vízben. Azután, amit ugyan 
i nagyon kevesen tudnak, karöltve sétáltunk mindenkitől 
' elvonulva, ö panaszkodott és én hallgattam. Hallgattam 
: panaszát és nem dúltam keblét olcsó sajnálkozás kife- 
, jezésével.
i Minek sajnálkozik ,vz, ki segíteni nem tud?

I . . .  *j A tanév elején legérdekesebb a tanulók mozgalmas 
élete. Alig bontakoznak ki u viszontlátás örömeiből, már 
is megindul a borostyánokért való tevékenység.

Ki lesz az irodalmi kör elnöke ?
Ezen kórdiG zúg reggeltől estig, a tantermektől a 

! kávéházig a diák csoportok ajkairól.
| Mi is megindítottuk az actiót, és két pártra szakadunk.

Egyszer n tanterem ajtajában állva, hallom, hogy 
a folyosón elkiáltja magát valaki : „Éljen Brúnó ! Brúnó 
lesz az elnök !“ Az én Kálmán barátom meg vissza
kiáltja: „Azért sem lesz elnök !** Lévén ö másik 
pártbei 1 tag

Az ah kuló gyűlés nagy napja következeit, éti öt 
szavazattal megbuktam és nagy ámulatára az én Kálmán 
barátomnak, őt választották meg elnöknek.

Megköszönte szépen a bizalmat és — rögtön le
köszönt; azzal indokol!a lemondását, hogy a szavazatok 
kél harmad részét nem bírja.

Erre aztán egyhangúlag választottuk meg öt.
De, ő híven ragaszkodva elvéhez, mely szerint 

félrevonult napszámosa akart lenni irodalmi tevékeny
ségünknek, meg sen jelenve többé a gyűlésen, a Itikár
hoz intézett levéthet újból beadta lemondását..

Szerényen, gyönyörű értekezéseket dolgozott ki, 
melyek becsületére válhattak volna bármely kipróbált

irodalmárnak is. Sőt egyszer, hogy esik ellenkezhessék 
velem, elnyert előlem egy pályadijat.

Eposzi tanulmány volt a pályamű s ő megtudta 
valahogyan azt, hogy én beadtam egy m unkát: fogja 
magát és oly tanulmányt ir „Zrinyiász** fölött, mely 
bámulatba ejtett bennünket.

Az aranyat ö nyerte el és én dicséretet munkám
ért. Eleinte boszankodtam rája, de egészen kiengeszu- 
lüdtem, midőn az aranyét — Deák Ferenez szobrára 
adományozó. *

Különös, hogy némely emberhez nem illik a neve. 
Ha bemutatja magát, neve említésénél önkénytelen tá
mad azon gondolat: lehetetlenség, hogy ilyen neve le
gyen ; vagy pedig ha arcára néz az ember, mosolyogni 
kénytelen a nem várt hatás miatt, mélyí t neve előidézett.

Sokkal jobban állt Kálmánnak is bármilyen név, 
csak Kálmán nem. Azért mi collégéi csak Farkénak 
hívtuk, ő  nem haragudott ezért, sőt In valamely jó ba
rátjának levelet irt, ö is ezen nevet használta.

Azután az illetőnek hamurjában nem jutott eszébe, 
ki legyen ez a Ferkó ? — Törhette magát, inig kita
lálta, mert az Írását mm ismerhette senki. Annyifélekép 
irt, amint épen neki tetszett; határozott jedege írása- 
sáliak, mely megkülönböztethette volna másétól, nem volt.

Néha oly szépen irt, mint az acél uetszet; máskor 
meg úgy, liogy ember volt. aki elolvasta.

Bármily félrevonult akart lenni, egyszer mégis si
került öt a közügynek megnyerni.

Színi előadással egybekötött táncestélyt rendez
tünk, még pedig nyilvánosan és böjtben.

A gynui. igazgatóságtól erre engedőimet nyertünk 
oly feltétel alatt, ha az egyházi fdsöbbségtöl, mely az 
ifjúság vallásossága fölött, a katholikus intézetekben Őr
ködik -  sikerül szintén engedőimet, nyernünk a böjt miatt.

Volt ezért annyi gyülekezés, vitatkozás meg — 
secundn, hogy isten a megmondhatója.

Természetesen, ahol gyűlés van, van ott indítvány 
is qunntura satis. Többek között, azt is indítványozta 
valaki, hogy feliratot kell ezen ügyben az érsekhez in
tézni ; hanem ezen, nevetségesen fontoskodó indítvány 
megbukott. Mintha az érseknek nem volna más gondja, 
csak az, hogy mi jól mulassunk.



hi tv. 61)78, Mózes vall. 2082. Nyelvre nézve i 
magyar 26,202, német 26,185, tó t 2102, szerb I 
7709, liorvát 4211, orosz 965. Az iskola növen
dékei közül télen-nyéron iskolába já rt t2 ,947. 
csak télen 24,425. Tankönyve voit 63,0Ü7->1 !(, 
nem volt 4315-nek. A mulasztási napló kivonata 
szeriut a mulasztók közül inegbüntettctett 28,353 
felmentetett 249,841. voltak mulasztók összesen 
278,174. Az iskolából kilépettek közül jól tudott 
olvasui 967. olvasni és Írni 8152. A  tanitók 
száma volt 664, ebből képesített 584, nem ké
pesített 80, rendes 617, segéd 47. így egy ta - j 
nitóra ju t 157 tanuló.

Az iskola épülete a község tulajdona 236 
helyt, bérelt 52 helyt, tanterem van 664, tanító- 
lak 391, faiskola 60, kert 102, testgyakorló tér 
45, fekete irótábla 891, fali olvasótábla 492, 
fali térkép 989, földgömb 265, természetrajzi 
eszközök 252 helyt, természettani eszközök 92, 
könyvtár 49, testgyakorlati készletek 26. Az ! 
iskola évi jövedelme készpénzben 358,395, tér- j 
menyekben pénzértékre véve 40,476 frt összesen I 
398,871. Az iskola évi jövedelme származik) a j 
ingatlan vagyonból, melynek értéke 373,998 frt, j 
ennek jövedelme 29,866 frt,h) tőkepéuzből, a melynek j 
összege 66,338 frt, ennek kamatai 5208 frt, c) 
tandíjból 11,675 frt, d) állami segélyekből, me
lyek évenkint tesznek 3423 fi tót, e) községi se
gélyekből 28,859 frt, f) egyházi segélyekből 
48,271 fi t, g) egyéb forrású segélyekből 11,831 frt, 
összesen 398,871 frt Az iskola évi kiadása; a) 
rendes tanítók fizetése 312,471 frt, segédtanítók 
fisetésc 8146 frt, b) fűtésre, tisztogatásra, jav ítá
sokra 44,777 frt, c) tanszerekre 4525 frt, d) 
szegény gyermekek könyveire 4404 frt, e) egyebekre 
20,928 frt, összesen 395,551 frt.

ü t i  r a j z o k .
F e l o l v a s t a  a zom b o r i  n é p k ö r b e n  

V irter Károly.
(Folytatás.)

Nem hagyhatjuk el a Szt.-Márk terét anélkül 
hogy a város hosszú épületében s egymás mellett levő 
ékszerész boltok kirakatait meg ne tekintsük. Van itt 
mintegy ötven ékszerész bolt, a kirakatok egymás 
mellett akként vannak elhely zve, hogy alig van egy- 
egy szűk bemenet minden égj es boltba, a többi tért a 
kirakatok foglalják el, olyan ez mint egy nagy kirakat,

Ellenben alakult egy h irom tagból álló bizottság 
Kálmán vezetése mellett, mely megkérendő volt az érsek 
helyettesét: a prépostot.

Kálmán átadta a díszes meghívót, hangsúlyozván, 
hogy mennyi szegény tanuló talaja fogja kisérni nagy
lelkűségét, ha megengedi a jórékonycélu mulatságot.

A szabadelvű főpap, a teljes zártkörűség kikötése 
mellett, beleegyezését adta és megígérte, hogy ő is meg
jelen. A meghívóhoz csatolt 1. számú jegyet pedig ki
cserélte egy ötvenessel.

Volt is öröm akkora, hogy majd szétszedtük sze
gény Kálmánunk ujdonat uj frakkját, midőn jelentést 
tett eljárásáról.

*
A gy ászmenetet egy ablakból bánatos angyal nézte, 

ki mig Kálmán élt, kegyetlenül bánt vele.
Talán most, midőn már nincs többé, kezdi érzeni, 

hogy mit vesztett benne.
Ugyanezen ablak alatt találkoztam vele egy hideg 

novemberi estén. Vékony nyári kabátját fölhajtva sietett 
haza felé.

— Tarkó, megfázol ! — intettem öt.
—. Ne törődjél vele ! — volt a felelet és nagyot 

sóhajtott.
Késíbb mennyit ábrándozott ezen ablak '’latt, 

hallgatva .v dallamokat, melyeket a szép kegyetlen zongo
rán játszott!

Den que neki is volt szive. S talán forróbban érző, 
mint másé ? . . .

Még annak is, ki nem állt hozzá kö/el bb, szive 
facsarodott azon gondolatra, hogy élte tavaszán der
mesztő meg a rideg halál. Mennyire fáj nekünk korai 
eltávozásod!

Eljútszottad játékodat - -  hamar játszottad el 1 
B rúnó.

Egy szegény ifjú története.
Er e d e t i  e lb e s z é lé s .

Irta
Tuuber Bobéi t,

(Folyt.)
Estéli harnngszó után ki szokott üK  ház elé, 

egészen magányosan, még pipára sem^gyujtva, mert nem

mely egy egész kis utcát foglal el. E kirakatokban nagy 
ízléssel vaunak az arany, ezüst s drága kövek elhelyezve 
eladásra.

Hová a szem tekint, mindenütt fény s e fény az
világításnál tündéries s árnyát a Márk terére is 

veti ki. Ennyi aranyat s drágaságot egy halmazban 
alig lehet máshol látni.

Hagyjuk el azonban a fényes kirakatokat, az asz- 
szony úgy is már mindent meg akarna venni. De ve
gyünk búcsút a Szt. Márk terétől is, hisz Velencének 
annyi nevezetessége van még hátra.

Szt. Márk teréről gondolára léptem séta utazást 
tenni Velence viz-utcáiu. Gondolieremet biztattam, csak 
gyorsan haladjon s sokat láttasson velem, jutalma cl 
nem marad. A vízi kis jármű (melyen az evezők oly 
nagy ügyességet tudnak kifejteni, mint másutt sehol) 
gyorsan vitt helyről helyre. Első kirándulásom a Didó
ra volt: a.tengeri fürdőhöz. Fa épület, csínnal berendezve, 
mintegy a viz színén úszni látszik. Erkélyéről kényel
mesen lehet szemlélni a tarka fürdő közönséget, mely 
a hullámok csapkodásától várja üdülését.

Egy kis étkezés, gondolám, nem fog ártani, sem 
nekem sem evezősömnek. — Ettünk olajban sült sar- 
dináknt s kis-uj nagyságú gomberiákat vagyis piros 
kis rákokat, melyek átlátszó héjuk alatt finom húst rej
tenek. A dalrnatiai veres bor ezekre jóízűen esett mind 
nekem mind gondolieremnek s ezután már még gyor
sabban haladtunk.

Megtekintém Velence nevezetesebb templomait, a 
három hajós St. Giorgiot, m e ly  templom, dacára hogy már 
300 esztendős, Gi rolamo Compagna, Bassano s Tintoretto 
remek képeivel inai nap is ékesen áll.

Tovább van a Maria della Salutc vagyis az üdv
ről eimzett 2 kupolás. 2 tornyos basilika, érdemes a 
megtekintésre; e templom jó emlékezetemben maradt, 
mert lakásomból a kilátás épen erre esett. A jámbo- 
rabb korban egy pestis emlékére épitetett (gondolirem 
szerint egy millió pilótára) e díszes basilika.

Ezután megtekintém az utambam fekvő „szép 
művészetek akadémiáját," hol az esztergomi basilika 
fő oltár képének eredetijét láttam : Titián assuntáját. 
(Mária menybemenetelét.)

A nagy csatorna mentében palota palota mellett 
van a legváltozatosabb építészeti formákkal építve; 
az idő vasfega ezeket is megbántitá, de az erős alapú 
küzépitmények századokkal dacolnak; — nálunk a szi
lárd talajra épített, házak repedeznek, ott még a víz
ből kiemelkedő paloták századok szelével enyelegnek. — 
Egy üveg s gyöngy-gyár érdekes megszemlélése után 
a Ponté di Itialtóra vagyis Velence legnagyobb Lídiá
hoz mentem, ezt s környékét megtekinteni. E Ilid a 
nagy csatorna 2 partját köti össze és arra a szolgálatra 
van hivatva, mint a budapesti lánchíd.

Gondolámról leszállva, triesztihez hasonló halpiac 
ötlött szemembe.

szeretteii dohányt. Gondolja csak meg. ifjuram! egy 
oly legény, ki még nem is dohányozik, lehet-e magunk- 
féle emberfia? 11a nem tudtam volna bizonyosan, hogy 
a PLta unokám, azt tartottam volna, hogy valami álru
hába öltözött királyfi, ki mint Mátyás az igazságos 
azért jár köztünk, hogy hajunkat kitudva, rajtunk se
gítsen. Ott ült esténként és órahoszszant nézte az eget, 
a csillagokat, a holdat.

És mindegy volt neki, akár a muzsika szóljon, 
akár a játszadozik zsivaját hallja . . . ő nem mozdult.

Csak ha ideje jött, hogy n marhát etesse vagy a 
lovaknak hintsen szalmát, altkor ki ír onnan és végző 
munkáját. És ezért is nevezlek G o n d o s n a k, 
mert az ő lova volt mindig legjobb szín ben, az ö csi
kóinak szőre volt a legfényesebb.

Egyszer este, a mint a ház előtt ült, kinéztem 
én is ez utcára. A mint ott láttam ülni a fiút, eszembe 
jut, hogy mennyire hasonlít az én P ’i s t á in most, 
midőn a hold fehéríti arcát és aranyozza baj í t, Argylus 
királyfihoz a „szép Ilona" meséjében. Epén olyan volt 
az is, mikor a tündér utáni bánatában a szélkirálytól 
kérdezi: „Hova lett a babám Y“ A P i s t a  is csak 
úgy nézi most a holdat, mintha kérdezni akarná: „llol 
van a rózsám?"

Oda sompolygok hozzá, és noha a nehéz csizma it 
lábamon csikorog, ö nem is veszi észre jöttömet, nem 
azt, hogy leülök mellé a padea, pedig a könyökét is 
megtaszitottam, a mint leülök. Nem állhattam tovább 
a csendet, megszólítom: „Ugyan mit nézed oly sokáig 
azt a holdat, szógám ? Csal; nem akarod szemeiddel 
elnyelni, mint az éhes a sajtol ?“ A P i s t a  erre meg
fordul és mintha csak beszéde:ü hangját hallotta volna, 
mond: „Jó estét, öreg apói" „Fogadj Isten fiam szó
lok — mondsza. miért vagy c y csendes itt egymagád
b an ?"— „Hát édes öregapó, csak nem szeretem én a 
lármát, inkább vagyok igy magam és gondolkodom."— 
„Hallod-e szógám, az nékem csak nem tetszk. ha egy 
oly derék legmy, mint te, nem mer u lányokhoz járni, 
— mondom mintha haragudnék, pedig dehogy haragud
tam 1 — hát mire is gondolsz ?“

„Csak ima, üreg apó, hogy mily szerencsés em
berek voltak azok. kiknek tündérlány volt. rózsájuk. 
Hej! be szeretném, ha nekem is volna egy!" De 
erre csakugyan megharagudtam már, min neui töri ez

A ponté di Rialtó környéke Velence egyik neveze
tesebb forgalmi pontja.

Az élet ezernyi szükségleteit fedező tárgyak s élel
mi cikkek adatnak itt el; még a hid belső részén is 2 
sor bolt van.

Élénkségére c hely a hasonlít a szt. Márk teré
hez, mégis azon ellentétes kiilöinbséggel, hogy mig ezt 
a sétáló közönség lepi el, — a rialtót a vásárló közönség, 
a zsibaj oly nagy e helyen, hogy a fül, mely a lármát 
meg nem szokta, elmenekülni iparkodik.

A Rialtonál láttam kofáskodással foglalkozó nem 
ritkán 15—20 éves gyerkőcöket, leiknek nem volt ke
zükben több 3 darab hagymánál s oly nagy lármát 
csapnak, amerre csak áruikat kinálgatva elhaladnak 
hogy nálunk az országos vásár zsibaja kisebb ennél a 
zsibnjnál, mit ezek visznek véghez árúik kinálgatósával.

Három darab hagyma — s ha ezeket eladja, ismét 
3 darab hagyma eladása s ennek folytonos ismétlése, 
s ók megélnek ezen üzletből is.

Tudni való, hogy Velence lakosainak V4 része 
szegény emberből áll, koldust azonban ennek dacára al- 
lig lehet elvétve látni, mert bármi csekély foglalatossá
got keres magának még a munkaképtelen is. Tehetet
len öregek vas kapcso . bo: fal álnak azon helyeken, hoj 
a gondolát parthoz erősítik s ha ezért egy-két ceutesi- 
mot, vetünk leemelt kalapjaikba; azért is hálás köszö
netét mondanak.

Mások —• e szegény néposztályból — egy kézi 
szekrényt hordanak kefékkel, lesik, kinek lábbelijéről 
kefélhetik le a port, intésre azonnal a munkához fog
nak. Az ily kefe — kenyér kereső azért mégsem zúgo
lódik. ha a 100-ik megszólított sem ad neki foglalkozást.

Veleucze szegényeiről szólni h Rialtóhid juttató 
eszembe, melynek környékén nagy számmal lehet őket 
látni.

Talán másként volt mindez, midőn a. hatalmas ve- 
lenczei köztársaság hajói büszkén szelték a középtenger 
hullámait s a szélrózsa minden irányából kincs és gaz
dagsággal tértek vissza; talán másként volt ez, midőn 
Velencze pénzemberei a világ pénzembereinek bankárai 
voltak, avagy talán a szegénység maga is oly öreg, a 
korral öregedett s eredete vissza vihető a legrégibb időkre, 
midőn t. i. a hírvágy fészkelte magát be az emberi ter
mészetbe? . . .

Nyári idő lévén, minden lépten nyomon találkoz
tam „fris viz" árulóval. „Aqua fresca, aqua fresca I" 
— hangzik minden oldalról, s úgy el tudják kínálni 
ezek árujukat, hogy gyakran akkor is vizet veszünk 
midőn nem szomjazunk. Elhitetik ugyanis a vevővel, 
hogy vizök ilyen s amolyan fris és jó keverékeket tar
talmaz.

Nem ritkán csinos pohár-székekről a lrgkülüm- 
bözöbb s legizletesebb gyümölcs kivonulok kaphatók 
vízzel keverve ; Velenczében ez árunak is megvan a 
maga fogyasztó közönsége, mert Velenczében a viz is 
árú, igaz hogy vendéglőkben vízért mit sem szárait a

a fiú az eszét ! -  „De abból csak nem lesz semmi, 
szógám - mondok — az ily bolondságot csak verd ki 
a fejedből I"

— „Ne haragudjék, öreg apó — szól oly szépen 
kérő hangon, hogy a szivein majdnem megesett rajta — 
hisz csak nem oly bolond az a mit mondtam; hátha 
még valaha meglátom a „ d u n a i  h a b 1 e á n y t, is—“ 

„Légy eszeden szógám fönnedtem rá — mit 
akarsz te a „d u n a i h a b i é  á n y t ó I ?“ Köszönd 
meg Istenünknek, hogy jó messzire vagy tőle, mert 
még elég jókor jöhetne elő a gonosz szavaidra és akkor 
baj lehetnél"

Ez volt a Ifgholondabb, a mit csak életemben 
szóltam, mert a mint későid) megtudtam, a P i s t á n a k 
csuk nz maradt meg eszében, hogy a „d u n a i h a b-
1 e á n y" még c! is jöhetne az ö kedvéért, ha csak hívja. 
K naptól elhanyagolta munkáját; a mily „gondos" volt 
azelőtt a jószágra, oly gondtalan lett most.

Egy napon hozzám jön ide a kunyhóba,
„Jó estét, öreg apó!" — „Fogadj Isten szógám!" 

— ,Eljöttem kőéhez megmondani, hogy nem akarok 
többé paraszt lenni — hanem kérném, hogy fogadjon 
be halásznak." — „Mi jutott esnie eszedbe, Pista ? — 
mondok, hogy csak valamii szóljak, pedig igazán örül
tem a dolognak — nem megy az oly könnyen !“ - -  
„Már pedig ahogy lesz, én csak halász akarok lenni, ne 
is mondjon többet, üregapáin, mert én úgy feltet
tem magamban." — Ha szándokomban is lett volta 
lebeszélni P i s t á t ,  most csak fölhagytam volna vele, 
mert a milyen jó fiú volt az a P i s t a ,  ha egyszer azt 
mondta; „feltettem magamban" még harapófogóval sein 
lehetett volna belőle más szándékot kihúzni. Nem mond
tam mást mint, „ha akarod, legyen meg I"

Nem telt bele két hete és P i s t á m n á l  jobb 
halászt keresni kellett a Duna mentében. A hálót, ki
vetni cs felszedni még az sem tudta jobban, ki ötveq 
éven át fogdosta a pontyokat és csukákat. Az naptól, 
midőn P i s t a  belépett csoluakomba, mintha áldás 
szállta volna meg a hálóinál: a legjobb halak voltuk 
benne úgy, hogy a halászok hozzám jöttek megtudni, 
mi módon csalom én magamhoz a „hidegvérű állatokat", 

hisz a többieknek ép annyi ju t csak mint azelőtt, 
mű az én hálóm majd megszakadt, mikor reggel 6a es- 
ténkint kihúztam u partra.



pincér, <lt! igen is a jégért, mely nélkül a viz sem hasz
nálható, s igy mégis ol lehet mond ini, hogy azon az áron, 
a mit Velencében az ember a vízre kiad, nálunk jó 
években bort is lehetne kapni.

(Folytatjuk.)

Különfélék.
— Bakody Lajos ismert jeles zongoraművész —■ 

mielőtt németországi nagyobb útjára kelne — Oál Irmin, 
Spitzer Elvira kisasszonyok és Eigyiczai Követeli Iván 
ur szives közreműködésével f. hó 28-áu hangversenyt 
rendez az „arany bárányához címzett szálloda szinter- 
mébon. Spitzer Elvira k. a. — miként értesülünk — 
Bakody ur által szerzett azon eredeti megvár dalokat 
fogja énekelni, melyeket Murska Ilma oly nagy hatással 
adott elő a világvárosokban Bakody ur oly gondosan 
állította össze a müsorozatot, hogy ez iránt finom ér
zékkel biró közönségünk bizonyára tömeges megjelenés 
által fogja jutalmazni a hangversenyzö tehetségét és 
fáradozását.

— Vége jó, minden j ó ! — Ezt mondhatjuk az idei 
farsangra is, melyet utolsó napján, vagyis február 13-án 
a rég várt karton-bál zárt be. Nemes és Ízléses egy
szerűség uralkodott a fényesen kivilágított teremben, 
melyben a logjobb társaság adott magának ez este lé
gyottot. A bálanya: Császárné Kadány Emma úrnő 
megjelenésével a zenekar a „Rákoczy-indulót." játszta 
és ezután ernyed etlen táncz vette kezdetét, mely kis 
szünettel reggeli G óráig tartott. Nem eléggé dicsérhető 
ellentétben más városokban rendeztetu i szokott hason 
bálokkal, hogy a szebbnél szebb hölgyek mind — kivétel 
nélkül honi gyártmányú karton-ruhában jelentek 
meg és láncosaiktól azon biztosítást, nyerték, hogy ezen 
egyszerű ruhában még sokkal bajosabbak, sokkal igé/.őb- 
bek, mint akár — faille vagy Gros-de-Nnples-ban. Úgy 
tudjuk, hogy kiki sajnálattal vált meg a minden tekin
tetben sikerült mulatságtól. Tán mert vele a farsang is 
véget ért V1

— A polg, olvasó-egylet február 10-én saját helyi
ségeiben zártkörű táncvigalmat, rendezett, melyet nagy
számú közönség, feszély nélküli jó kedv és — a szép 
táncosnők igen mulattatóvá alakítottak. Ez utóbbiak kö
zül kiemeljük Heclitl Józsefije, II. Kolcsznr Ida é3 Lcr- 
ner Antalné úrnőket, Adliczcr Tóni, Tiprovácz Róza, 
Radicsevics Mariska, Stampfl Bella, Rull Mariska ésGer- 
rier Irma kisasszonyokat. A bál tiszta jövedelme 110 
fit. Felülfizettek: Erdélyi Gyula úr I frtot, N. N. 1 írt. 
Roller István úr 1 írt, Sternberg Miksa úr 40 krt, Őrei
nél- József úr 40 krt, Itankovito János úr 20 krt, llad- 
zics György úr 20 krt és Gornya József úr 20 krt.

i -  r .

— Kerestetnek megvétel végett a „Baja" múlt évi 
folyamának teljes példányai. Ajánlatok a szerkesztőség
hez intézendők.

Áldásnak mondtam akkor, valahányszor jó fogást 
csináltunk, pedig dehogy volt nz ! Hej! ha azt tudom 
akkor, amit most, az első fogás után tűzne dobom va
lamennyi hálót, megfogom a P i s t a  kezét, és oly vi
dékre vezetem, hol a Dunának inég hírét sem hallotta 
ember.

Hát az este, amint lemegyek a bácskai oldalra 
néző parton fekvő hálókat kiteríteni, csak valami su- 
sogást. hallok. Nini, hisz ez a P i s t a  hangja . . .  de 
még sem a z t . . .  a P i s t a csak nem jár majd ilykor 
íehéi'cscléddel. Bizonyosul valami halászlegény, ki itt 
beszélget babájával, liát csak hadd legyen úgy, ha együtt 
vannak, én nem fogom őket háborgatni . . . hisz nékem 
is jól esett, ha legény koromban találkoztam a babám
mal. Csak mulassanak tovább i s i — -------

A mint ott kotorászok a parti csalitban, .egyszerre 
csak elsuhan előttem valami . .  rögtön rá locscsanást hallok 
a vízben, ép mini ha valaki beleúgrol t volna. „Itt ember 
ölte magát bele" — gondolok és már lekentem a nehéz 
csizmát lábamról — utána megyek a vízbe. — Amint 
a vizbe megyek, valami fehéret látok ningnm előtt a 
hullám felszínén elsuhanva. Jó messzire a parttól elérem 
. . utána kapok . . viilnmi könnyű ruhában akad meg 
u kezem. Tyhtt! oki ezer ördöge van! hisz ez csupa csa
lánnal van bélelve . . . vagy mi . . .

Átkozott fattyú ivadéka, ki igy csalod a becsük tea 
embert —- kiáltok, mert nem hitlem egyebet, hogy valami 
jól úszó halászlegény tréfált meg — no de várj, majd 
rád sózza u levest, a K é r g e s  A n d r i s !  — Hát 
amint csak újra neki kapok . . oly ütést ád a holmi 
valami n ind a tiz körmömnek, Ho«y csak úgy ordí
tottam. De csak most jön a jav/.! Isten látja telkemet, 
hogy igazat, beszélek,-- - józan ember voltam mai napi? 
és különösen nz nap jól emlékszem, még szagát sem 
éreztem a szeszes italnak. A mi i t  part elé fordítok, 
megint két tüzes 'szem .dőltein . .  . elné> ek és innét 
valami rút tor/pofát látok, fis most min .ha a pokol 
csordái szabadultak volna el előttem, 'mögöttem, felettem 
száz meg száz csúnya po'a nyúlik ki. E?y'ik kan mát 
fogja, másik a lábomat, ismét más meg a nyakam köré 
fonja hideg karjait, hogy még mos, is majd kilel a hideg, 
ha rágondolok. Érzem már, mint slilyed.de . . . vizet 
is ittam már . . . akkor végső kétségbeesésemben dki
ál tóm magam: H ej! szógám Pista, jer hamar, különben 
vizbe fuladok! — Amint ezt kiáltom, nz egész gonosz

— Felilljizetni szíveskedett a karton-bál alkalmá
val Császárné Radnny Emma úrnő ö nsga 50 írt, La- 
thovits Gábor ur KO kit és N. N. 1 frtot. Fogadják a 
n ndezőség mély köszönetét.

— A bajai kölclöntiasegélyzó-egyletnél két, gyakor
nok alkalmazást nyerhet.

— Milller D. budapesti kalapgyáros hirdetésére 
f Ihivjuk a figyelmet.

— Meghívás a bajai izr. nőügyiét által Baján, az 
„arany bárány* 1*-hoz címzett, vendéglő termében szerdán, 
1m77. februáriul 21-én rendezendő táncvigaloinmal egy
bekötött, jotókonycólu hang verseny re. — Műsorozat:
1. „Hunyadi László", Erkel operája. Hegedűn játssza 
Herzfeld Nándor ur, zongorán kiséri Iírishaberné Gizella 
úrnő, 2. a) „Cis-nioll Polonaise" Chopintől; b) Lied 
olinc Worte", Mendelssohntól; c) „Lob dér Thrítnon", 
Liszt-Schuberttöl és d) „Scherzo a g-moll sonatából", 
Schumanntól. Zongorán előadja Bakody Lajos ur. 3. 
„Gyöngyvirág* , Tóth Kálmán költeménye. Szavalja 
Wt idinger Flóra k. a. 4. „Fuvola-kettős", Kollár Ágos
ton és Dcutsch Benő uraktól, Kobu Sára k. a. zongora- 
kísérete mellett. 5. a) „Dana la Clairiérc", keringő és
b) „A kesergő leány." Énekli Spitzer Elvira k. a. Zon
gorán kiséri Depóid Lajos ur. G. a) „Schlummerlied", 
Bakody tói és b) „Szózat", zongora-átirat Bakody tói. 
Zongorán előadja a szerző. — Belépti díj : szctnélyen- 
kint 1 frt, a pénztárnál i frt 20 kr. — Jegyek előre 
válthatók Ilirsch Lázár ur kereskedésében és PoUerman 
Bertalan ur gyógyszertárában. — Kezdete 7 órakor. — 
Pénztár nyitás 6 órakor. — Kelt Baján, 1877. február 
hóban. — A bajai'izr. nöegylet.

— A bajai kereskedelmi és iparbank igazgatósága 
közhírré teszi, hogy minden egyes részvényes a keres
kedelmi törvények 198. §.-a értelmében — a felügyelő 
bizottság által megvizsgált évi mérleget — a mai naptól | 
kezdve az üzlet helyiségében átveheti, úgy a folyó hó 
25-én tartandó közgyűlés elé terjesztendő jelentést 
pedig betekintheti. — Kelt Baján. 1877. évi februárhó 
17-én. — Az igazgatóság.

- -  Hamar elintézett megkérés. Egy fiú állított be 
egy gazdag leány atyjánál: „Urain," — monda — 
birom kedves leánya ígéretét, kérem beleegyezését köl
csönös hajlamunkhoz . . .“ — „Fiatal barátom," 
szakitá félbe nz apa, — „leányomnak valóban ördögének 
kell lenni, ön már a negyedik ma délelőtt., a kit. ez 
ügyben ide nyakamra küld. A többi háromnak meg
adtam beleegyezésemet, Isten neki, öntől sem tagadom 
meg. Fogadja ön is áldásomat." — A kérő furcsa arcot 
vágott az atyai áldáshoz és nagy léptekkel indult tova 
s még csak hátra sem tekintett.

— Teljes holdfoygatkozás lesz február 27-én, melyet 
nálunk is, ha nz idő kedvező, jól láthatni. A teljes 
holdfogyatkozás 7 óra 20 perckor következik be s más
fél órán át tart.

— Pályázat. — A „bajai polgári céllövész-túrsulat 
választmánya" a lökerti kertészi állomásra pályázatot

varázs eltűnik, szabadon érzem magam ismét; nagy ne
hezen vergődöm partra és ott a ifibe fekszem, hogy 
kiheverjem az ijedtséget..

Elmeséltem P i s t á n a k  az eseményt — mit- 
sem szólt, csak elpirult.

Valami két hónap múlott ez est után; késő éjjel 
tértem haza vásárról. A kunyhóban nem találtam senkit, 
a P i s t a ágya nem volt felbontva — különben minden a j 

! helyén. — Éz a fiú aligha nem korhelykedni kezd — 
mondok magamban — no de én sem voltam jobb legény- 
koromban! — Lefeküdtem tehát s eloltottam a gyertyát.
— Sokáig nem tudtam elaludni . . • pedig elég fáradt 
voltam . ■ oly furcsának tetszett, hogy az én P i s t ani  
imv miért hagyta magúra a kunyhót, pedig tudja, hogy 
ilykor könnyeit ( sik kár a háztartáson. Még más is bán- 
lőtt . . . m m tudtam mi, de olyan volt az, mint mikor 

1 zivatar előtt a forró levegő fojtja mellünket. — Hát csak 
i kimegyek inkább körülnézni — tán a csillagos éj kiveri j 
' lejemből a bolond gondolatokat. .
I Lemegyek a partra ; ott a hol két hónappal ezelőtt
I majdnem bajom esett, ismét csak hallok suttogást. Furcsa, 

hogy megint itt jönnek össze azok a szerelmesek . . . 
pedig biz már hidegülni is kezd nz éjszaka . . llá t ha
közelebb jövök megtudni, kik czeknz éji pillangók ? — Hát 
biz mi is van ab! an ? nem árulom azért őket el.

Azt gondol im a guta üt meg — folytatá tompa 
hangon elbeszélé sét az öreg halász - -  mikor látom, hogy 
a titkos összejövök egyike az én unokám, u P i s t a. - -  
De hát, kicsoda a másik, az a vászoncseléd? Lassan 
választom szét : z ágakat, hogy a zörej el ne áruljon és 
közelebb lépek hozzájuk. A hold fényesen sütött ar
cukra . . . Huj I Láttam már életemben sok szépet,, de 
olyat, mint ez, még soha . . . hisz ez valóságos tün
dér . . . vagy pedig a „ d u n a i  h a b l e á n y ! "  — 
Megijedtem e gondolatnál, de most mindinkább ötlött 
estembe a dolog furcsasága. — A P i s t a  ide jötte . . . 
ana  szavai, melyekből a tündérek utáni titkos vágya 
sugárzott, ki . . . mm éj sujá'os eseményei . . . unó 
kém elpirulása — most egészen más szint kezdőnek ölteni.

Lelkem U m in  — hallom most. a P isi. a hangját 
— én mái egyszei mindenkorra mondtam, hogy arra ■ 
gondolni sem akarok, fin tőled elváljak V . . . inkább 
válók el az élettől 1 \

hirdet. A kertész évenkénti fizetése készpénzben 300 
forint, lakás, hét vámmázsa búza, és a lökerti helyiség 
területén lévő négy holdnyi részben szántó részben kerti 
vetemény föld, úgy az üvegház és melegágyak haszná
lata. Pályázni óhajtók bizonyítványaikkal — különösen 
a virág ápolásbani jártasságukat igi zulukkal — felszerelt 
folyamodványaikat legkésőbben i. é. vnártiushó első nap
jáig nyújtsák be, mert később érkezett folyamodványok 
el nem fogadtatnak. A szerződés három évre köttetik; 
részletes felvilágosítást ad Klenantz János fölövészmes- 
tér ur (lakik a főutcán saját házában) kihez a folya
modványok is cimzendők. — Baján, 1877. február 8. 
Oltványi Lajos, egyleti titkár.

- - - A  jóhiszemű közönséget félrevezető hirdetések 
ellen a „Sz. L.“ következőleg ir: „Azt lehetne hinni, 
hogy századunkban,, mely magát a felvilágosodás, a mű
veltség századának szereti nevezni: századunkban a 
tudomány és közműveltség fejlett korában képtelenség 
a nagy közönség hiúságát, könnyelműségét úgy kizsák
mányolni, mint azt nz ámitók, a világcsalók teszik. Azt 
hihetnék, hogy ami századokkal előbb bűvészeknek, 
ámitóknak sikerült, az napjainkban már puszta lehetet
lenség. Csalódunk. Ma is igen nagy azoknak a száma, 
kik még példákon sem okulnak, hanem hiszékenyen rá 
mennek a lépre, melyet körmönfont csalók eléjük ter
jesztenek. Nagy tért foglalnak el lapjaink hirdetési ro
vatában azon hirdetések, melyek a számtalan szépitő) 
megifjitó szert ajnnlgatják. A „Szűz-lány tej", a „Szép
ség Írja", „Pompadour kenőcse", „Ninon vize", „Zultana 
hajkenöcs", „Aspazia arcfestékc", „Rix Vilma receptje" 
sat. mind oly dolgok, melyek a legkisebb hitelt sem 
érdemlik. Amellett, hogy mitsem használnak,' egyik- 

| másik alkatrésze által még határozottan káros is, sőt 
veszedelmes. — Azután jönnek a hamburgi lottógyüj. 
tödék sorsjegyeikkel. Ha valakinek sárba dobni való 
pénze van, vegyen hamburgi ígérvényeket; célját is igy 
eléri, mert ha vesz, éppen annyi mintha pénzét a sárba 
dobta volna. Ha egy bécsi lapot veszünk kezünkbe, sze
münk azonnal több hangú hirdetésen akad meg. Az 
egyik hét hasznos vagy mulattató tárgyat igér. 
lm 4 frtot beküldés/, néki, s azonföliil 12 kanalat 
ingyen küld; a másik egy szabályzót: jól járó zsebórá
val ajándékoz meg, ha 8 féle tárgyát 5 írtért megveszed. 
De ki győzné mind fölsorolni! Elég az hozzá, hogy mind 
ez „ckak csalás, semmi más", amint azt már számtala 
nok boszankodva tapasztalták. Azért tehát légy óvatos, 
polgártársam városon és falun! s ne engedd, hogy a csa
ló hisz -kenységed árán a markába nevessen. Pártold ti 
becsületes ipart.de ámitóknak ne dobd oda magad mar
talékul !“

I r o d a l o m .
— Táborszlci és Parsch zenemű kereskedésében 

Budapesten megjelent: „Mért ég e magányos könycsepp" 
Heine költeménye, zongorára szorzó Roch József. Ára

A leány suttogó hangon feleli ; nem értettem meg 
mit mondott, csak ajkait láttam mozogni. Hihetőleg rá
beszélte valamire a P i s t. á t. — még pedig nem jóra 
-  mert mi jót lehet oly leánytól várni, kinek U n d  a 
a neve? fis nini csak most látom, hogy a szemöldöke 
is iv-alakban összenőve a homlokán. Világos már — ez 
nem más, mint a „d u n a i h a b 1 e á n y."

„Ha te mondod, megteszem — szól megint a 
P i s t a  hangja — ámbátor szegény apáin ás jó öreg- 
apám siratnak majd . . •“

Itt, megint hozzászólt az átk izott boszorkány és 
szólt hozzá. Szegény unokám meg lett varázsolva . . . 
Ila ezer évig élek is, soha nem feledem a percet: a le
ány előre megy, P i s t á t  kezén fogva a patakhoz ve
zeti . . • szélsebesen mennek . . . kiáltani akarok: „Ne 
hagyd magad. Fi st .  a !" - -  de szó nem jön ki ajkamon.. . 
torkom szűkül . . . most a partnál vaunak . . . a leány 
karjait. P i s t. a nyaka kör.'i i fonja, a, kait szájára tapaszt
ja . .  . és ott szemem láttára viszi la az átkozott hab
leány egyetlen unokámat, a viz aljára. . .

X m mondok sokat — végző beszedet az ősz— csak 
két hétre fogták ki n P i s t á t  a vízből - -  arca még 
most is oly szép volt mint valaha — a másiknak testet 
is kerestette a vármegye. Mondják vén bolond vagyok, 
oly altat, láttam, amik nincsenek. — Pedig jól láttam 
és nem volt az más mint. a hableány — mert külön
ben csalt valahol partra vetette, volna testét a yt. Ma
gam jártam lm a: egész Duna mentét — le egész P an  
c s ó v á i g  — de soha s in hallottam Ilire,t az olyan 
holttestnek, melyen össze van nőve a szemöldöke^ mely 
oly gyönyörű szép volt, hogy meg nz én P i s t á m a t  
is n bolondra tudta rászedni.-------— ---------

(Folytatása következik.)



60 kr. — Ugyanott megjelent: „A kis poBt&s1', induló, 
zongorára szerzé ifj. Falirbuch Fülöp. Áru 60 kr.

„A Magyarország és a N a g y v i lá g legutóbbi 
száma a következő tartalommal jelent meg: Szöveg: 
Frivaldszky János. — Eltévesztett utak. Regény (Vér
tesi Arnold.) (V. folyt.) — Emlékezés nagyanyámra. 
Költ. (Pósa Lajos.) — Keleti képek. — Diszebéd a ma
gyar ifjak tiszteletére Konstantinápolyban. — Sevillában. 
(F.) — Budapest lakóházai. (Kolbonlmyer Gyula.) 
Bécsi tárczalevél: Néhány nóta Cis-ből. (Porzó.) — Egy 
boldogtalan története. (Joek.) Regény. (Daudet Al
fonz.) (V. folyt.) — Különfélék. — Sakkfeladvány. — 
Képrejtvény. — Szerkesztői üzenetek. Rajzok: Frivald- 
szky János. — Keleti képeit: Nepokajticzki Arthur 
tábornok, a déli orosz hadsereg törzskarinak főnöke. 
Toblen Ede tábornok, a déloroszorzzági védmüvek fői
gazgatója. Hazatérő basibozukok. Előőrsi találkozág 
a fogyverBzünet alatt. - Sevillában. — Diszebéd a mai 
gyár ifjak tiszteletére Konstantinápolyban.

Az Apollo zenemüfoiyóirat legújabb száma követ
kező tartalommal jelent meg: Lassú és fris Kovarcz 
Emiltől. Érdekesen kidolgozott hosszabb zongora áb
ránd, melynek lassúja Tóth Kálmán „Törött fáról messze 
repült a madár41 cimli költeményére íratott, mely köl
temény a zenemű homlokán mint jelige diszlik. Annyi
ban is érdekes ezen, a jó nevű szerző által 1862-ben 
Barátiban irt zenemű, mert azt először L. Hollósy Kor
nélia feledhetlen énekesnőnk énekelte 1863-ban Loson
con adott nyilvános hangversenyben. A dal csakhamar 
népszerűvé lett s a győri cigány-zenész Farkas Miska 
által saját neve alatt „Ida lassúja41 címmel adatott ki. 
E féle vissza élések nálunk ma is gyakran fordulnak elő, 
mit felette sajnálnunk kell. Zenészeink oly népdalainkat, 
melynek szerzője ismeretlen, gyakran saját neveik alatt 
adják ki vagy csárdássá dolgozva át, a címlapon nem a 
„szerkesztő, gyűjtötte, vagy átírta44 de egyenesen „szerzé41 
megjelenéssel bocsátják világgá. Némelykor meg népda
lokat saját szerzeményeikkel egy füzetben vegyest adják 
ki. Mások ismét ellenkezőleg saját eredeti szerzeménye
iket mint eredeti népdalokat teszik közzé, holott azok leg
jobb esetben csak utólag válhatnak népdalokká, s ha 
bár az egyszerű dnlformában vannak is Írva, mindaddig 
míg a nép által nem énekeltetnek, a népdal elnevezésre 
szorosan véve igényt nem tarthatnak. Mind ennek végre 
az a következménye, hogy ma holnap egy dalról vagy 
csárdásról sem fogjuk apodikticc állithani, hogy az ez 
vagy ama zeneszerző szerzeménye, ha bár azokon a va
lódi Yagy ál szerző nevét kinyomatva látjuk is. Azon 
visszaélés, hogy mindenféle népdalokat mint X. vagy Y- 
énekesnő kedvenc dalait adják ki, melyeket ezen vagy 
ama népszínműben szokott énekelni, csak másod rendű 
jelentőséggel bir. Sokat nem árt, pl. midőn Blaháné azon 
dalai gyanánt, melyeket a „Falu rosszáéban szokott éne
kelni, eddig már legalább is 30 dalt adtak ki, melyeknek 
legnagyobb részét az említett színműben nem is éneklik* 
Ezt csak futólag akartuk megemlíteni, s visszatérünk 
az Apollóra, a jelen füzetben megjelent még „Humor44 
cim alatt egy zamatos mazurka polka Nagy Bélától. A 
zongorizók és énekesek számira ajánlható most már 
havonkint kétszer megjelenő folyóirat; előfizetési ára egész 
évre 6 frt. mely a kiadó hivatalhoz (Budapest, vár, or- 
szágházutca 94 sz. a.) küldendő be. Még folytán előfi
zethetni az egész évfolyamra.

Apróságok.
* X. kisasszony : Miért vagy szomorú, kedvesem ? 

— Y. asszony: Kétségbe vagyok esve. Tudod, hogy 
férjem haldokló nagybátyámhoz utazó t s most azt tá- 
viratja, hogy minden remény oda vau. Váljon ez azt 
teszi, hogy a nagybátya él ?

* Ven lég. Ugyan vendéglős ur, miért oly haragos, 
hisz ma a bálozoktól Bzép jövedelme volt'? Vendég
lős : Hisz volt, volt — de mikor abba a tiz 1 tér 
borba, amivel többet számítottam ezeknek a korhelyek
nek, nem önthettem vizet!

* Egy tudományosan képzett egyén levelet irvan 
testvérének, a pénz sziik voltát igy adta tudtára: 
Szeretett testvér! a létei minemüségének valódisága 
igen alacsony fokra származott.

A közönség köréből.*)
Tisztelt szerkesztő ur!

az alábbi közleményt kérem legyen szives bccBes 
lapjába felvenni.

Folyó hó 17-éu délután 3 órakor a vásártéren 
következő vérlázitó jeleneinek voltam szemtanúja: 
Sonnabend Emanuel cs. kir. ulánus főhadnagy vagy hat 
közlegényt tanitgatott az első lovardában (Iieitschui), 
kivül pedig bizonyos távolságban egy fi ital ember s 
vagy 3 diák nézte a hadfiakat, a midőn az említett fö-

*) Az e rovatiam közlőitekért nőm vállal felelflgségct a 
•Berke íztőség.

hadnagy urnák sehogy sem tetszett egyik katona lova, 
miért is először a lovat kezdte kantárszáránál lógva rán
gatni, majd övvel egyidejűleg egyik hadfinak rohamot paran
csolt akivűl álló személyek ellen, s.ürörn volt nézui, mily 
hősileg verte egyik fiatal embert agyba fejbe lóhátról 
a hős főhadnagy ur vitéze, s vagy háromszor neki ro
hanva a védtelen még csak egy kis pálcával sem ren
delkező fiatal emberre. Bizony! bizony! vitéz főhadnagy 
úr! jó lesz a lovassági rohamot majd annak idejében az 
ellenség hadoszlopai vagy ágyú ütegei ellen, nem pedig 
békés s védtelen honpolgárokra alkalmazni, mert az 
ilyen rohamokkal veletlenségböl erdemkeresztet soha sem 
kaphat, de gyalázatos kudarcot igen is vallhat.

Tisztelt szerkesztő úr alázatos szolgája 
Baja, 1877. február bó 17-én.

Kigcvl Jáims.

Szerkesztői sürgöny.
R o g o. — „Farsangi mozaikba megkedvelted velüuk a 

böjtöt. R o g o  ur (vagy asszony vagy tán kisasszony?) mi csak 
egyre kérjük önt: ne Írjon cfféla egyilgyüségeket, vagy ha minden 
áron írni akar, ne küldje be nekünk.

V. D. — Jövö számban.
B—k, Bécs. — Átolvasás után válaszolni fogunk ajánlatára.
T ö b b  b e k ü l d ő  n ek ugyanezt izenjük.

D nnagűzhajozási társu la t
személyszállító hajóinak

m e n e i r e i i d j i s
PoBtaliajő-mcnctek:

B ajáról Budapestre: naponként szerda kivételével reggeli31/, 
órakor.

Bajáról M ohácsra: hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteké^ 
szombaton d. u. 2 órakor és szerdán reg
geli 0 órakor.

Bajáról Zlm onyba: szerdán reggeli dórakor ós pénteken 
délután 2 órakor.

Bajáról O rsovára : szerdán reggeli (i órakor.

Felelős szerkesztő: E rd é ly i G yula.

H IR D E T É S E K .
F o n t o s

kalapkereskedókre nézve
a vidéken.

m w l  ■ ■  a n > -
BUDAPESTEN,

VII. kér. királyutca 8. szám.

Ajánlja dósán felszerelt raktá
r i t  mindennemű úri-, hölgy- és 
gyermek-kalapokból, selyem, ne
mez és velours-ból nagyban és k i
csinyben , meglepő olcsó árak 
mellett.

Megrendelések vidékre pontosan 
eszközöltetnek.

Nincs többe köhögés
ju ta lm azott különlegességei.
Egger Codeon-mell-pastillái dobozokban használat 

utasítással együtt 25 kr., 50 kr. és 1 írtos adagokban 
Egger mellszirupja zseb fiuconban használati utasítás
sal együtt 60 kr. és 1 frt. — Sokszorosan kipróbált és 
több gyógyszerészeti korypheus által ajánlott szerek, 
köhögés, rekedtség, nyakbajok, nyálka, kopaszfej-beteg 
ség, torok-csik’amlozás és minden katarrhua ellen.

Skatulyák, szállítások közvetlenül, u Codeon-pilulák 
utánvét mellett kaphatók skatulyánként 50 krjával; leg
kevesebb 2 drb iiii*Hiviidelendő.

Friscu kapható l ’ollerinan B ertalan és Bozt»ek 
ózsef uraknál. « -  10

EGGER A. Búd apust, Erzsébet tér 3

A H aza életbiztosító és hitelbanknak

Nem mulaszthatom el a Haza 
életbiztosító és hitelbank igazga
tóságának ezennel köszönetemet 
kifejezni azon pontosságért, mely- 
lyel nőm, néhai Urag H ulde éle
tére biztosított

10,008 fM 6. é.
mond tiz ezer irto t nőm halála 
után szabályszerűen hiány nélkül 
kezeimhez lefizette.

K elt Budapesten 1877. január 16-áu

lllo tm ij Sándor,

OLCSÓ ÉS TARTÓS!

Tem esvári Manó
cipikgjíira

Budapest, király-utca 1. szám ajánlja
NŐKNEK:

Fűzői topánok Briinellböl fénymázos hegygyei, 
szép tűzéssel . . . . . . . . ! . 2 frt 70 kr

Fűzős topánok erős bőrből, fénymázos hegygyei, 
izegezve és csavarral ellátva, kettőt talppal
gyakori használatra és esős i d ő r e .................... 3 „ — „

Topánok mózga betéttel BrttnnellbŐl fénymázos 
hcgygyel, magas szabással, finom kiállítással 3 „ 50 „ 

Topánok mózga botéttel erős diagram vagy bor- 
jubörböl, szegezve és csavarral ellátott kettős
talppal, igen tartós és m e l e g ........................ 3 „ 50 „

Fűzős topánok erős bőrből fénymázos orral sze
geit és csavarral ellátott kettős talppal . . . 3 „ 20 „

URAKNAK:
Topán ok finom chagrin kettősbői b ő l ....................3 frt 60 kr
Topánok fénymázos vagy bagaria bőrből szegezett 

és csavarral ellátott kettős talpal igen erős . 4 „ — „ 
Topánok finom bőrből díszes fénymázos begygyei,

termek és b á lo k r a ..................................  4 „ BO „
Topánok orosz fénymázos bőrből, szegezett kettős 

talppal, csavarral a legjobb lábbeli a nedves
időben, igen tartós és m e le g ........................ ö „  -  „

Vadász csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy fény
mázos bőrből, háromszor csavarral ellátott ket
tős t a l p p a l ........................................................... 10 „ — „

Ugyanaz orosz fénymázos vagy bagaria bőrből , ü „ — „ 
Topánok fiuknak fénymázos vagy bagaria bőrből

csavarral ellátva kettős ta lp p a l........................ 4 „ — „
Topánok leányoknak Brünellből vagy bőrből igen

erős szegezett tu lp p a l ....................................... 2 „ — „
Gyermekcipők Brünellből vagy bőrből szegezett

talppal igen tartós . . . ” ..............................1 , 8 0 ,
Topánok mainxi fénymázos teomi borjubőrböl Bis- 

mark m in tá jú ......................................................4 * 50 »
_ _  Részletes árjegyzékkel igyen és bérmentve. — Le 

▼élbeli megrendelések posta utánvét' mellett pontosn eszkü- 
ö Itetnek.

Megjelent és minden k iüti könyvkereskedésben kapható 
Dr. Ivriegler Mór. „öum entő" vénymintákká 

mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Iíriegler Mór. „Ai  elvesztett idegerönek 

visszapótlása'4 vénymintákkal orvosok és betegek szá- 
raáru, ára 90 kr.

Mindkét füzet egy kötetben díszes kiállításban 
1 frt 60 kr.

Szegényből lesz gazdag, jó számvetéssel, gyors 
és biztos segítő minden tu'ús- és vevésnél. Ára kötve e 
díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.

llngarii im Spiegel deiitsclier Dichtung. Ma
g y ú r  o r s z á g  a n ó in e t  k ö l t é s z e t  t ü k r é b e n  
díszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkö- 
tésben aranyozva 2 frt 80 kr.

W njdits J ózmcI „KépcM népniiptárit44 1877-ik
évn,  megjelent 30,0ik) példányban, kötve 50, fiizve 40 
kis itiudáa 25 kr.

9 9 “ l’ostai megrendelések a levél vétele után 
azonnal teljesittetnek.

W a j d i t a J ó z s e f
•'I -B könyvkiadó

N  •  (  y - K \  n l i l i i

Nyomatott Paul Károly özvegy énéi Baján.




