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BAJA
vegyes tartalmú hetiközlöny.

M e g j e l e l i  m i n d e n  v a s á r n a p .

Bács-Bodrogh megyei népiskolák 
tanügyi állapota

1877,-1 k t a né vbe  n.
Ezen czim alatt adta ki Czirfusz Fercncz, 

kir. tanácsos és tanfelügyelőnk a megyei közigaz
gatási bizottság 1879. évi február havi ülésében 
beterjesztett jelentését.

A  19 lapra terjedő füzetből, moly tanfelü
gyelőnket jellemző pontossággal készült és népne- 
velésügyi állapotunk hü képét, előtünteti, kivona
tosan közöljük a következőket :

Megyénkben van két állami tanitóképezde; 
Buján férfi, Szabadkán nőtanitó képezde, melyekre 
u magas kormány a múlt iskolai évben a tanári 
személyzet évi járandóságán kívül, mi a 20,000 irtot 
megközelíti — még 26,G08 frtot kiutalványozni 
kegyeskedett, mely összegből az intézetek dologi 
kiadásainak fedezése mellett számos tanuló részint 
teljes ellátásban, részint, periig ösztöndíjban része- 
sittetett..

A  bajai állami tanitóképezdének a m. tanév 
végével 101, a szabadkai tanítónőképezdének 10C 
növendéke v o lt; tanképesitő okmányt nyert 50 
egyén.

Zom borban van g. k. szerb kellőleg felszerelt 
tanitóképezde, 34 fi és 36 leány növendékkel.

A tanköteles gyermekek (G— 12 éves) száma 
74882 mi a megyei lakosság számát 636258-ra 
téve, valamivel kevesebb 12%-nál, holott rende
zett viszonyok között 20%  szokott lenni. Ezen

A  »Baja« tárcája.

„Senki lánya.*
(Népballada.)

Temeti)beu, az útfélen egy ffiz áll 
Alatta egy halvány kis lány sirilogál 
Térden állva csókolgat egy OsszcrnDcsolt keresztet 
S így uéliajt fel keserűen az elhagyott sir felett.

„l)e szomorú sorsa van a füzágo&k 
Temetőbe Ültetik he fejfának 
Levelével, ágaival, befödi a sirtetőt 
Horniul, ktiuyel siratja az alant nyugvó szeretőt."

„Sokszor kitört keblemből már a bánat 
Ki ültet majd síromra egy fűz ágat 
Árva voltam, árva vagyok, árva leszek itten is 
Megjelöli majd síromat egy bokor árva tövis."

„Megkérem mnjd szépen ai öreg papot 
Ne búzássá reám a nagy harangot 
Megkérem a sírásókat az út mellé tegyenek 
llaibl tapossák le síromat mielőbb nz emberek."

Hull a zápor, zúg a szél keservesen 
Gyász ravatalt visz négy legény csendesen 
Durva deszka a koporsó, még esek a név sincs rajta. 
„Senki lánya" volt a szegény tán maga így akarta.

Nincs szent ének, nem zúgnak a harangok 
Itobotos a kereszttel elől kullog.
Nem kíséri sem szerető, sem jó anya, sem alj ja
Szegény á v»i c-ik egyedül a jó Isién siintja.

aránytalanság okát tanfelügyelőnk abban véli lát
ni, hogy a lakosság összes száma it t  nagyobbnak 
vau kitüntetve a valódinál, de másrészről az évről- 
évro pusztító, roncsoló járványnak is van jelenté
keny szerepe a szára apasztásában.

Az említett képezdóken kívül van a megyé
ben 368 népnevelő intézet u. in. 5 polgári, 5 fel
ső és 358 elemi népiskola; a magyar nyelv 10 
önálló iskolában nem tanittatik.

Tényleg já r t iskolába 74535, mi az összes tan
kötelezettek 70 '4yo teszi s igy minden oktatás 
nélkül maradt 2Ü• 6 % , összesen 31364 gyermek, 
mely tapasztalat méltán keserű kifakadásra készti 
az előadót az illetékes kötelesség mulasztó elöljáró
ság ellen. Igaz, hogy ezen mulasztás megrovást érde
mel, azonban az olvasók és a tanfelügyelő ur Meg
nyugtatására kijelentjük, hogy az állapot még sem 
oly rósz, minőnek a számok előtüntetik s hogy 
tényleg nem marad minden tanítás nélkül 29.6%

74882 iskolaköteles (6 —12 éves) gyermek 
közül, leszámítván azokat, kik 1 2 - 1 5  évesek, 
mi legfellebb 6300 ra rúg, marad tényleg bejáró 
6 — 12 éves 68235 s ez a kötelezettek 91% -át 
teszi, s igy csak 9%  marad miuden iskoláztatás 
nélkül, hogy ez sem maradjon állandó rovat, termé
szetesen a tanfelügyelővel együtt mindenki óhajtja, 
ki hazánk elő hal adásának igaz barátja.

összehasonlítás okáéit ide jegyezzük, hogy 
a miniszteri közoktatási kimutatás szerint az 187% 
évben az iskola kötelezettek közül legtöbb látogat
ta az iskolát Torna vármegyében (97 0 % , leghe
vesebb Szolnok-Doboka vármegyében (363% ), 
mely kimutatásban megyénk 63 6 %-al szerepel

Elkésett farsangi levél.
Zomlor, február végén.

Minél inkább közeledik a farsang vége, annál na
gyobb kedélyesség, jó kedv jellemzik a mulatságokat. 
Bizonyítja ezt a három utólsó mulatság, melyeket Kar
nevál becsületére megírni méltó dolognak tartottam; 
és ezt tenni nnuál inkább siettem, mivel csintalan tol
iam kénytelen lesz egy időre’ visszavonulni a magányba, 
a rideg magányba, hol önsanyargntfisok, böjtölések és 

S néma kőnyhullatások közt fog bánkódni azon vétségek 
' fölött, melyeket farsangi irka-firkái által elkövetett.

Febr. 19-én tartatott meg az ifjúsági bál, belépti 
| díj nélkül, meghívók mellett. A bál megfelelt nevének, 

n mennyiben a tánczoló fiatalság, szine-virága mindkét 
nemből megjelent. A tánezterem feldíszítése pompás 

I volt, mit még inkább emelt a szép höl gykoszoru. E ko 
szoruban feltűnő virágok voltak: T á r c z a y , — 
B c r ó n y i ,  B i b e r ,  K e c k ,  K ö l e s  és N a g y  
kisasszonyok.

Az ifjúsági bált nyomban követte a korcsolya- 
1 egyleti bankett, febr. 22-én, melynél fényesebb rég nem 

volt, mind külcainyre, mint népességre nézye. Ités/.t 
i vett vagy kétszáznegyven vendég, ezekfelét hölgyek tevék, 
i kik közt mint legszebb alak K o c z k á r n é  tűnt fel. 
! — Lakoma közben A. K. ur emelt poharat a korcso- 
: lya egylet elnökére mélt. Gromon urra és nejére. A 

bankett fűszerét képezte az átaiános jó kedv, a késfi 
• reggelig tartó tánc.
j A farsang záradékául következett a kaszinói da. 

lárda által rendezett farsangi dal- és bohóczestély . . . .
mely méltó helyet foglal el az idei mulatságok közt
ha pompára, külső fényre■ nem is versenyzik is a Hő
egylet és iíjusági bállá !. de udcintve a fesztelensége ,
az általános i-öl '-i jó kedvVI, lekintve azokat, a s/Ívből
fakadó jó izü kaczujoknt.. melyek némelyeknél oly rolia-
mosan törtek d  hogy a szem könyveseit bele . . . . ha

(különös, hogy az illető tanfelügyelői jelentés 
szerint Tornában egy jó iskola sincs,)

Az iskolából kilépettek közül jól tudott, ol
vasni 835, o'r&siií Írni 8635. Ezen gyászos 
eredmény okát isfotelügyelő úr a rendetlen isko
lában járásnak, <n sóit mulasztásunk tulajdonítja 
(a múlt évben történt mulasztások 444,449 fél 
napot tesznek a kimutatásban, tehát 6 fél, 3 
egész nap minden tanulónál — a valóságban al
kalmasint tuég jóval többet) ; ennek a kőrülmény- 

' nek nagy része vau benne, de nem csekélyebb 
hatású más körülmény is, mely a kimutatásban 
szintén meg van róva.

A gazdag Bács-Bodrogh megyében esik szá
mítás szerint egy tanítóra átlag 98 tanuló, holott 
a közokt. törvény az egy tanítóra bízandó tanu
lók maximumát 80-ban megállapítja. De vegyük 
fontolóra, hogy sok tanító vezetése a la tt nincsen 
98 tanuló, ebből ismét következik, hogy másoknál 
annál több van s valóhun szégyenpir nélkül nem 

' gondolhatunk oly mcgyénkbeli iskolákra, hol egy 
tanító 200-uái több gyereket tanit(?). 200 drb 
tinóhoz bizonyosan egynél több gulyást fogadnak 

I az illető községek.
| Az iskolák felszerelése még sok kívánni va- 
; ‘lót enged ; a kertészet és gazdaság gyakorlására 
. 378 isk. épület mellett csa’ 59 faiskola és 62 

kert szerepel.
Az iskolák évi jövedelme volt 487,475 frt 

42 kr. a rendes tanító fizetése átlag 524 frt 84 
kr, a segédtanítóé 248 frt 15 kr.

Noha az iit ecsetelt állapot még sok kívánni 
valót enged, tautelügyelő úr még is több tekin
tetben örvendetes gyarapodást tüutet fel az előtte

i felettük nem áll, de mindenesetre U n i k u m  mint a 
zombori iskolaszék. . . Az estély aiüsorozatába felvett 
darabok miud tréfásak.

1.) „Szívdobogás11 rezgő polka, vig férfi kar. „Czili 
kisasszony szivgiircsökct kap; a kasznárné, az ispánná 
segélyére sietnek, eczettel dörgölik, tormát raknak rá, 
de egyik sem basznál ; végre jő uz orvos megtapogatja 
Uzili pulzusát és' (jfflí mosolyogni kezd . . . .  s a vége 
házasság lón. Lányok ha szívelek dobog, hivassatok ilju 

, orvosi es bajotok jó véget ér.
| 9.) „Eine Sitzengebliebeue" tréfás jelenet: egy agg
; kisasszony férjtelen állapota fölött vigasztalódik.
| 3.) „Ha megfogom uz ördögöt11 „Nyolczan vannak
I a mi Indáink."
1 4.) „A.reklám4 vagy klarinét hangverseny; Picco-

liui nevű klarinétos, virtuóznak adja ki magát, mig 
végre kisül, hogy szédelgő és kidobaiik.

ő.) „A szatócsok" szeszélyes népdal. Szatócsokat 
jelenít, kik nagy lármával hirdetik áruezikkoiket: kezd
ve a gorgonzola sajttól a kocsikenBcsig és a vestpháli 
sonkától a kirántott tyúkszemig. . . .

G.) „Das polnisehe Judcnquartet" előadlak Pin- 
kdes, Jeiteles. lsük Scholem, Mózes Hor.scli.

A dal után jött a táncz A lejtő hölgyek közül 
kitűnt Bergmnn.ic kedves, játszi alakjával. A f.rsam; vege 
lévén mindenki iparkodott magát kimuliUui, miliői ön
kényt következik, hogy a dalesiéiy minden irányúul! 
siaerült volt.

Óznia n 11.

Ilártiiiy P. Anlnl.



való esztendőhöz képest; így, hogy csak egyet 
említsünk, 187% -ben még 50 község volt, melyek
nek iskoláiban a magyar nyelv végkép inellóztc- 
tett, múlt évben ezek száma 35-re apadt.

A jelentés még hátralévő igen fontos egyes 
pontjairól a jövő számban megcmlékszilnk.

A bajai rám. kath. kir. főgymoasium.
A in. k. vallás- és közoktatásügyi minister 

az országgyűlés elé terjesztő a közoktatás ügyeire 
vonatkozó 878 lapra terjedő hetedik kimutatását, 
mely az ország minden tanintézetéről megemlékezik 
Tüzetesebben ismerteti a középtanodákat s közöl, 
jük a^bennünket legközelebb érdeklő helybeli fő- 
gymtasiumra vonatkozó jelentést. H a terünk meg
engedi, későbbi alkalommal hozzuk Bács-Bodrogh- 
megye többi középtanodáinak ismertetését is.

A helybeli i'őgymnasiumra^onatkozó jelentés

A tanulók kötelező tantárgyakon kívül a 
franczin nyelvben és énekben is nyertek oktatást, 
s az intézetben az önművelődés fejlesztésére „ön
képzőkör," és a szegény sorsú tanulók segélyezé
sére segélyegylet áll fenn. A segélyegylet jövo- 
delmo 1 8 7 5 - 1878. jul. 1-ig 82fi frt 48 kr. 
volt; ebből kiosztatott 289 frt 50 kr. tőkésítve 
vau 605 frt 53 kr.

Az érettségi vizsgálatok eredménye következő: 
vizsgálatra jelentkezett 21 tanuld, ezek közül je
lesen érett 4, egyszerűen érett 15 nem érett 2.

A tanórák pontos betöltésében a tanárok 
részéről, úgy a rend és fegyelem fenntartásában 
teljesen elég tétetett a „rendtartás" következmé
nyeinek. A tauulók magatartása a tanodában kifo
gástalan ; a tanodán kívül elkövetett fegyelmi ki
hágás miatt az év folyamában 2 tanuló csendesen 

! eltávolíttatott az intézetből.

A  „ Szabadkai Ellenőr “-ben olvassuk : 
1 A helybeli ügyvédi kamara múlt év márczius ha

vában tartott közgyűlésen egy 4 álló tagból bizottsá
got küldött ki az ügyvéd „czensalok" kipuhato- 

. lására s az ügyvédi tekintélyt e mélycu sértő 
1 üzérkedés elnyomására ; hiteles forrásból tudjuk, 
| hogy a zoíi bori kapánál valóságos cot'dón van 
! felállítva a heti vásárra bejövő idegenek eltere- 
| lésére — felkérjük e bizottságot, iparkodjék mi

nél előbb elfojtani az ügyvédi bizalmat és tekin
télyt egyaránt aláásó üzérkedést.

1 — A  szabadkai ovodálc orvosi intézkedés
folytán, miután a gyermekek közt a roncsoló to
roklob kezdett uralkodni egy időre bezárattak, ez 
alkalommal a helyiség kimeszolése és desinficiálása 
foganatosíttatott, hogy a szűnő ragály után a 

| megérkező kisdedek, egészséges és tiszta helyi
ségbe fogadtathassanak. Igen körülnéző és dicsé
retes intézkedés.

Különfélék.
igy hangzik:

Alapitattott Baja város által 1815-ben; 
1852-ben hat osztályról nyolca osztályra egészit- 
tetett ki. 1868-ban a tanulmáuyi alap vette át, 
s a város az épület jó karban tartásával s éven- j 
kint 800 frttal járul az intézet fönntartásához.

A főgyrauasiumi épület emeletén lévő osz
tálytermek a követelményeknek megfelelnek, de a 
földszinti tantermek és gyűjtemény-szobák szükek. 
Különösen szükséges a természetrajzi szertár ki
bővítése és egy czélszerübb téli torn a hely iség föl
állítása. Egyébként az intézet épülete az egészsé
gi tekintetnek megfelelő.

A múlt tanévben az intézetben, a hitoktató
kon kívül, 14 rendes tanár működött. A tantár
gyak kezelését az önhaugzás és szerves együttmű
ködés jellegzé, mely a módszertani értekezletek 
paedagogiai és didaktikai eredményeinek pontos 
alkalmazásából származott. A i  értekezletekben a 
szerves öszműködés megalapításán kívül, egyes 
szaktanárok értekeléseket olvastak fel tantárgyaik 
kezeléséről; ilyen értekezés a görög nyelv, latin 
nyelv és bölcsészettörténet tanítását illetőleg olvas
tatott fel.

A főigazgató márczius hóban végezte hivata
los látogatását.

A tanulók száma 10 ér előtti tanfolyamok j 
alatt, raiudig meghaladta a 400-zat, de e szám 
300-ra apadt le, midőn a szomszéd algymnásiu- I 
uiok Szabadkán és Kalocsáu főgymuasiumokká emel- ! 
tettek. Egyébként a tanintézet látogatottsága az 
idő szerint ismét növekedőben van. Az elmúlt 
tanév elején 330 rendes és 7 magántanuló Íratott j 
be, összesen 337, kik- közül a tanév végéig elma
radt 27. A nyelvi viszonyok tekintetében a tanú- | 
Jók közül 121 magyar, 16ő*waSagyar-német, 30 
magyar-szláv és 19 magyar-német-szláv vala. E  [ 
számok eléggé feltüntetik e tanintézet magyar nem- j 
zetiségi szempontból való jelentőségét; az együtt- i 
járó hivatásnak annyira megfelel az iskola, hogy ! 
az idesereglő német, szerb és dalmát ajkú tanu
lók a tannyelvet gyorsan elsajátítják s a tanév j 
második felében már képessel: magyarul felelni.

A tanulók előmenetelét illetőleg : 312 osz
tályozott tanuló közül minden tantárgyból kielé
gítő tanjegyet nyert 259, egy tantárgyból 34, 
több tantárgyból 19 tanuló nyert elégtelen tan
jegyet.

A fölvételi vizsgálatoknál azon tapasztalatod 
szerezte a vizsgáló bizottság, hogy a helyi és vi
déki elemi iskolákból belépő növendékek igen kü
lönböző és hiányos előképzettséggel bírnak, s ál
talában gyengék az alak és mondattani ismeretek
ben ugy a számtani alapműveletekben sót a szám
mennyiségek kiírásiban is.

A tanintézet gyűjtőmén.ci csaknem teljesen 
rendezvék; a könyvtár 4404 kötetet és füzetet a 
vagy- és természettani szertár 341 darab eszközt, 
a természetrajzi szertár 5255 példányt, a rajz- 
szertár 1284 mintát, a földrajzi szertár 98 esz
közt, a torna szertár 30 eszközt tartalmaz. A ré- > 
giség gyűjtemény 912 darabból áll.

«« A székesfehérvári országos kiállításon, mint 
biztos forrásból tudjuk, Rajáról is többen részt venni 
fognak. A d u n a g  óz h a j ó z á s i  t á r s a s á g  bajai 
ügynöksége a „Bajai Közlöny" utján értesíti a közönsé
get, hogy a f. évi május és junius havában tartandó 
ipar-, termény- és állntkiállitúsra küldendő s a rendes 
igazolványokkal ellátott kiállítási tárgyak számára, és 
pedig ugy az oda, mint a visszaszállításra 50%-nyi ár
mérséklet a tiszta szállítási díjból engedélyeztetett.

Az oda szállítás alkalmából vörös, a visszaszállí
tásnál ellenben fehér igazolvány felmutatandó. Érvé
nyességi tartaui három hónap, azaz ápril I5-töl julius 
15-ig az ezen alkalommal eladott kiállítási tárgyukra 
ezen ármérséklet nem vonatkozik.

Egyúttal felemlítjük, hogy a bejelentési határidő 
f. hó 15-én már lejár.

H Í R E K .

1 lázi tolvaj — zálogház. Sárkány gyógy
szerész úr gyakornoka a háziak belé vetett bizal
mát ugy megköszönte, hogy mintegy 300 forint 
értékű ékszerféléket lopott, hogy azokat a zálog
házban mintegy 40 frt erejéig értékesítse. Sok 
szavunk volna hozzá, térszüke miatt csak azt kér
dezzük : Uol van azon demarcatioualis vonal, me
lyen túl a zálogelfogadó gyűlöletet és megvetést 
arató s a törvény által sújtandó orrgazdává lesz ?

__ Tűzvész. Csütörtökön este fél 9 órakor
a homokon a tűzvész egy házat elhamvasztott. A 
tűz keletkezésének okát nem tudjak.

— Öngyilkosság. Rohrböck Antal volt bajai 
kádármester f. hó 2-án pisztolylövéssel vetett vé
get életének. A te tt indoka ismeretlen.

— Jutalomjáték. Szerdán, mártius 12-én 
B á l l á  B é l a  jutalmául, bérlet szünetben szilire 
kerül a múlt napokban elhalt jeles iró V a k o t  
I m r e  közkedvességü népszínműve a „ H u s z ű r 
é s i  n y “ dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. — 
Az első felvonás után B á l l á  B é l á n é  asszony, 
az aradi színház volt magántánezosnéja „ Eszmé
nyi nagy magántánc.z“-ot lejtend, melyre külö
nösen felhívjuk a t. közönség figyelmét. — Elő
adás után pedig nevezett urhölgy „A hét alakú* 
cziinti tréfás tánezot fogja bemutatni. -  Ballá 
Bélát, mint az idei színtársulat legkedveltebb 
és legtöbbet működő tagját, azt hisszük felesleges 
ajánlanunk. Miért is reméljük, hogy a közönség 
az elismerés koszorúját nem fogja kedvenczétől 
megvonni s a színházat bizonyára zsúfolásig meg- 
töltendi.

— Házi bálban a fiatalság nagy hévvel rakja a
■ csárdást. A háziak merő szerotreinéltóság és vemléglá- 
i tás ; főleg a gazda, aki vihlgruszúló tudós. Mint ilyeu 
; persze rövidlátó is. De annyit mégis észrevett, hogy a

hölgy, aki mellett ül, elejtette a zsebbevalóját, Lehajlib, 
hogy fölvegye. A né szabadkozik.

| — Ei mire való már ez a szerénykedés ! kiálltja.
, Nem lehet tudós olyan tudományos, vén ember olyan 
; merevhátu, hogy egy szép asszonyért le ne hajoljon.
; De a szép asszony már most csak anuál elénkeb- 
i ben tiltakozott a lovagias szolgálat ellen — valamint 

hogy nem is tehetett máskép, mert a gavalléros tanár 
erők erejével fölakarta emelni a hölgynek — uszályát, 
melynek kiforduló fehér bélését vagy csipkefodrát nézte 

! zsebbevalónak. (M. és a Nv.)
— Hajmeresztő gonoszság. Groitzsekben, egy tbü-

■ ringiai kis városban, ez előtt nehány nappal egy állat- 
; sereglet tulajdonos bódéja egy irtózatos jelenet színhe

lye volt. Egy leopárd szokottnál dühösebb lévén, addig
1 rázta ketrecze rácsozatát, inig két vasrudat eltört és 

ugrott a látogatók közzé. Irtózatos sikoltással igyekez
tek mindnyájan kimenekülni az ajtón, de a fenevad a 
hátulsókra rontott s ezek közül egy férfit, egy nőt és 
egy kis leánykát annyira összetépet körmeivel és fogai
val, hogy halva maradiak, mielőtt az odasiető állat-fel
vigyázók a leopárdot agyon üthették. A vizsgálatból 
melyet a balóság megindított, kisült, bogy a rácsozat 
két rudja félig át volt fűrészelve, ugy hogy a leopárd 
könnyen széttörhette. A tettes az állatsereglet tulajdo
nosának egyik szolgája, kilgazdújaazelőtt nehány nappal 
megfenyített és szolgálatból cibocsájtott. Azonnal nyo
mozó levelek küldettek a gonosztevő lelhajhúszására.

— A falusi öreg pápák butaságáról érdekes adatul 
szolgálhat a következő eset: „N.-Kükül lő megye Hideg-

j viz községében régóta pusztít a roncsoló toroklob. Vég
re megsokalják a pópák a dolgot, s elhatározták vulai 

: mikép segíteni a dolgon, összeül tehát 7 Jközség 8 
pópája, összegyüjtetik a község kicsinyeit és nagyjait, 
egészségeseit és betegeit a falu közepén álló feszület 
körül, és „Szluzsba“-t tartanak ; állott pedig a szluzsba 
abból, hogy miután különféle czeromoniák utáu a népet 
megszentelték, megcsókollattúk mindenkivel a feszületet 

’ — beteggel és egészségessel egyaránt. És lett a szluzs- 
. búnak azon eredménye, hogy már másnap az egész köz

ségben el volt terjedve a járvány s egypár nap múlva 
a 90U lelket számláló helységben egyszerre tizenegy ha- 

j lőtt íeküdt a rovatulou. E kö zségben ez ideig az elhal
tak száma a 150-et meghaladja, elpusztult tehát 16 
százaléka a lakosságnak. Ily borzasztó következménye 
van azok butaságának, kik jó tanácsosai és orvosszer- 
rcl segítségére kellene, hogy legyenek a népnek ily vész 
idején." így írja a „Kelet."

— Székesfehérvár vidékén a szárcsák és 
szalonkák sűrűn mutatkoznak. Nálunk még múlt 
hó 10-én egy megsebbzett erdei s z a l o n k a  
halva esett a tképezde udvarába. Jelenleg ezen 
madár a képezde gyűjteményében sikerültén ki
tömve diszlik.

— A  képezde kertjében uj saláta kopható.
— A  „Szabadiuli Ellenőr* felhívja az ntlani 

iskolaszék és közöuség figjdmé! eg\ ott felállí
tandó mezőgazdasági szakiskola szükségességére. 
Hol fekszik a bajai polgári és ki reskedeiini iskola
tetszhalottja?

—- Szegedet ismét a legnagyobb veszély fe-
nyegeti. A nagy árvíz. 1:issan bár, de 5 l \ lonn
san emelkedik. A város 1aknssága páratlan bűz-
"alommal dolgozik :i vész elhárításán. Kívánjuk,
siker oronnzz.i fáradozó-:ír.

Színészet.
Színházunk igazgatósága nagyobb változatos

ság kedvéért ős a közönség mulattatására S&tanella 
Fr. angol (?) ballet társulatát szerződtette és azt 
léptette föl színpadunkon öt estén át, a táncz 
mellé mindig egy-egy kisebb vígjátékot adván az 
este kitöltésére. Mi a/, igazgatóság ez intézkedését 
megelégedéssel említjük föl mit a közönség a ma
ga részéről is nem kevésbé tanúsított a mennyi
ben az elöio tervezett bárom előadás helyett öt 
alkalommal mutathatta be a balerinákat és mind
annyiszor meglehetősen telt ház előtt. A társu
lat tagjai közül főleg Miss E, Sinith és Mr A l
bert Frunczist említjük fel, kik a társulat legü
gyesebb tagjait képezik s u közönség részéről is



mindig szép elismeréiben részesültek. Különösen 
nagy tetszésnek örvendett a fennebbi pár által 
táaiczolt « minden este ismételt magyar csárdás.

A  tánczolc mellett előadott vígjátékok közül 
kiemelhetjük a pénteki „Legjobb az egyenes u t“ 
czimü darabot mely a „ballet.* estélyt még élve
zetesebbé tette.

E  héten szerdán az „Erdő szépét" adták 
kevés közönség előtt. A vezérszereplöknek igye
kezetük daczára sem sikerült n hallgató közönség 
teljes figyelmét magukra vonni mit itt nőm a da
rab meséje hanéra az abban szereplő j e l l e m e k  
alakításával kellet volna elérni .

Csötörtökre Szegszárdy Krug Péter jutalom
játékául a „Vereshaju® volt hirdetve és ez — 
dicséretére legyen mondva az igazgatóságnak — 
csaknem üres h á ; előtt elé is adatott. A  szerep
lők jó kedvvel és a legnagyobb élénkséggel játsz- 
ták e kitűnő népszínművet, midőn a 2-dik felvo
nás végén tűz jelzése riasztotta föl a néző közön
séget és ezzel az előadásnak végé szakadt.

A gyér látogatás fölötti fájdalmának a juta- 
lomját ékos kifejezést is adott egy A „Vargáék ker
té alatt* népdal végére rögtönzött versszak- 
knl, melynek tartalma az volt hogy a szép hold- 
világos este daczára a cassa és az ő zsebe üresen 
maradnak, Itcferádánkat azon óhajtással fejezzük 
be, hogy az igazgatóság most már egy időre nyu
galomban hagyja e sokszor ismételt népszínművet 
és az ilyenek előadására csak a szombat és vasár
napokat válassza.

(R. R.)

Irodalom és művészet,
— Egyik legváltozatosabb budapesti folyóirat a 

„Pesti Hírlap'1, mely rövid fennállása óta is fényesen 
bebizonyította életképességét. Politikai czikkei éles szí
nekkel vázolják a legfontosabb mozzanatokat, tárczája 
bővelkedik a szépirodalmi, tanulságos és ismeretterjesz
tő czikkekben, napi birei gyorsak és élénken vannak 
szerkesztve, s főelőnye mindenben a velős rövidség, 
mely különösen a müveit középosztály közlönyévé teszi. 
Előfizetési ára egy hóra 1 frt 20 kr; egy évre 14 frt. 
A kiadóhivatal a nádor utczún van 7. szám alatt. Mele
gen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe.

lent: a) Hadd szüljék hát az csöndes . . 1. Juratus uó-
ta, 2. Egy kis lány sétál a váczi utczán . . fMokány Bér
ezi nótája) két eredeti dal. Zongorára szerzé Szentir- 
iuay Elemér. Ara 00 kr. b) N i n i  c h e rezgő polka, 
zongorára, ilj. Fahrbach Ftllöptól Ára 50 kr.

■--A „Képzőművészeti Szemle,* melyet Prém Jó
zsef szerkeszt, örvendetes pártolásnak örvend. A művé
szet iránti általános érdeklődés jele az, hogy e szak 
közlöny, melyről egy laptársunk jóakarókig jegyzé meg, 
hogy töób előfizetőt óhajt számára, mint ahány munka
társa vau, már most is fenállhat, sőt szerkesztője a köz" 
löny gazdagítására is többet áldozhat. A harmadik 
számtól kezdve, mely most jeleut meg társlapja is van 
e szemlének „Magyar Müipar" czim alatt, mely szintén 
illusztrátlókkal jelen meg. Tartalom: Munkácsy „Mil- 
ton"-ja előtt, (Dézuuiy Adrién költeménye) Győry Vil
mostól. — Olasz művészek Mátyás király udvarában, I. 
l’rém Józseftől. — Egy elfelejtett magyar festő, Zsi
linszky Miliálytól. — Az orsz. képtár egy remeke, dr. 
Pulszky Károly tói. — Bosnyák emlékek (Greguss Imre 
festvényei.) — A „montmarteri hegedűs* szerzője. — 
Irodalom, Peterdi Józseftől. — Hírek a műtermekből/— 
Külföldön élő művészeink. — Vegyes közlemények.— 
Bibliográfia. Illusztrácziók: Megzavart betyárok, rajz.

! Greguss Imre. — A „montmarteri hegedűs", Paczka 
Ferenc festvénye után. — Bosnyák emlék, rajz. Gre
guss Imre. — Paczka Ferencz arczképe. — Vignetta, 
metszette valamennyit Moreili Gusztáv. - A „Magyar 
műipar* cime magyarázza czélját. ltégi ötvös munkák 
metszeteit és leírását közli s általános nézeteket mond 
el a székesfehérvári kiállításra. Mimikét ügyesen szer
kesztett vállalat megérdemli a pártolást.

A két közlöny kiadását Z i p s e r és K ö n i g 
könyvkereskedők (Víziváros, gróf Andrássy-féle palota) 
vállalták el, kikhez az előfizetési pénzek is küldendők. 
A „Képzőművészeti szemle" előfizetési ára egész évre 
4 frt; a „Magyar Mflipar-é 3 frt, félévre 1 frt 50 kr.

; A „Képzőművészeti Szemle" eddigi előfizetői kodvezós- 
: kép a „Magyar Müipar“-t egy évre 2 forintért, félévre I 
• írtért kaphatják.

öregségünkben sopánkodunk azon, mint kellett 
volna ifjúságunkat linszuálnunk? — Balgaság. Használj 
minden pillanatot, soha sem késő 

* * *
Nagy tudományt nem mimicniktöl lehet követelni* 

mert tudjuk : ars longa, vita brevis; nem lehet kí
vánni, hogy valuki négy-öt nyelvet beszéljen : — de az 

1 erkölcs senkinek el nem engedhető.

A legokosabb ember is sokszor megfeledkezik arról: 
mi lesz lelkeddel a halál után ?

Mindig többet tegyen az ember, mint amennyi! 
tenni tartozik; ez teszi becsületes emberré.

Ila a kevélység akar elragadni: gondold meg, hogy 
por és féreg vagy; — ha kicsinységed fájdalma fogja 
el szivedet: gondold meg, hogy olyan e m b e r vagy 
mint a legelső.

Szerkesztői üzenetek.
B—r 7.s—a. Haján. „Képzeletem", „Isten veled I* igen 

gyenge nyelvtani Lilláktól nem n ént rimelések „A szerelem mé 
reg . . .“ kijavítással közölhető.

Oznianli, Zombor. Kiesi elkésett, megnyirbálva közöljük, 
Alláb Telünk!

B. P. Baján. „R . . . éboz" közölni fogjuk. „Legpompá
sabb stb.“ gyenge.

T  j  L a. „Kihűlt szerelem" közölhető.
B. S. Réce, „Böjti predicatiu" némi javításokkal adható,
L. K. Baja. „Egy kis visszaemlékezés" . . igen vizenyős, 

„Egy álarezoshoz" Ifire.!
Sichvers I.. Budapest. 11a terünk engedni lógja, főlhasr-

náljuk.
Nagyszámú munkatársaim, kik a szerkesztőség átvételekor 

jfikivánatai'kkhl és Ígéreteikkel clhaluozni szíveskedtek, fogadják 
kőszónetemet I

fz lH i tudósítás.
Baján, 1879. márezius 8-án

Búza uj 8.50 zab 4.-T5 bab 7.— árpa 5 .-  rozs 5.50 
kétszeres 5.60 köles 4.6U kukorica 4.10 

Az árak 100 kilogr. után.

D  u n a  ff ő z h a j  ó z á s i  t á r  s ul  at

posta- és személyszállító hajéinak

m v n e t r f  n d )  t*
1879. évi február 28-ától

Postaimjómenetek.
Bajáról Budapestre: szombaton és kedden reggeli 4 órakor 
Hajáról iUolsüetira : ) szerdán és szombaton
Bájáról Oraovn-Gnlatzig:) reggeli 6 érakor.

— Magyarország és a Nagyvilág, következő tarta 
•ómmal megjelent: Szöveg: A szegény öreg La Forcze 
története. Párizsi életképek. (Újvári Béla.) — A Molli- . 
náry-bakák sírja. (Garami Károly.) — Báli dalok. Költ. ( 
(Dengi János.) — f  Valiot Imre. — A zuluk országából. |
- A jégkorszak. (Requinyi Géza.) — Stremayr és Ta- | 
affe gróf. — A vér. („Stralhmore.") Regény. (Irta : Oui. 
da.) VIII folyt. — Vasárnapi levél. Torna-játék Buda- 1 
várt. (Porzó.) — A dannidák hordája. (F. J.) — Egy i 
agg magyarszinészéletéból. (Irta : Balogh István.)(Folyt.) ■
— Különfélék, — Sakkfdadv. — Szórejtvény. — Szerk. 
üzenetek.

Rajzok : A Mollinnry-bakák sirja. Mokrón. — A 
zuluk országából. Csetivajo király. — A király tánezos- 
nöi. — A király králja. - -  f  Voltot Imre. — Dr. Stre- 
mayr Káruly osztrák miniszterelnök. Gr. Taatfe osztrák 
belügyminiszter. Kiadói hivatal: Budapest, uz Atheneum 
épületében.

— Bekiildetett. Havi tudósitó az ódon könyvke
reskedés és könyvészet teréről. Eladó és megvétel vé
gett keresett ócska könyvek és folyóiratok jegyzékeit 
közli. Megjelen minden hóban és kívánatra minden iro
dalombarátnak ingyen és bérmentve rcndcseu megkül
detik. Kiadja Rothbaum R. féle könyvkereskedés Ivároly- 
kórút 8. 8z.

— A fekete asszony i az oroszországi pestis cim
alatt küldetett be hozzánk Lampel R. könyvkereske
dése által egy, Dr. Buday J. által szerkesztett kis fü
zet, mely a pestisről itt-ott szórványosán megjelent le
írásokat összefoglalva nyeles csikkben adja annak rövid 
történetét, a betegség kórtüneteit s lefolyását s a pes_ 
tis elleni általános és részletes óvrendszabályokat. Le. 
írja továbbá részletesen a veszteg házak s zárvonalok 
czélját s ezek intézményét. A fűzet egészen tárgyilagos, 
népszerű modorban van irva, olcsó (3U kr) s ép ezért 
kívánatos hogy a nép között minél nagyobb elterjedést 
nyerjen s az ilyen alkalommal a ponyvairodalom meze
jén elterjedni szokott sok rémletcs leírásokat, melyekből 
semmi tanulság nem ui riilietó. a nép kezéből kiszó
r j a .  II. lt.

-  Uj zenemüvek. Tábor'szky é. Paisrhmjl illegje

A búzát mérővel, a posztót röffel, a sót 
mérjük: a tudomány mértéke az erkölcs.

Személy szállító-menetek.
l 3 órakor,

t. igazi bölcs mindenben következetes.

lázsával 1
| Un inról B ndnpentre: naponként d. i 
| IIujur»I yinlm mra: „ esti 8  „
I Mürczius 7-tól kezdve & Budnpest-Óreova-Gnlatz 
j között szerdán szombaton reggeli 6 órakor közlekedj posta 

* * * . hajókon kivul ínég minden kedden és pénteken reggeli fi
M inden em berben  van term észeti szeszély, érdek  ■ 6r*kor baeouló hajók indulnak Zimony-Belgradra; em torlü  

vagy akárm inek  nevezzük, mely ö t e lv a k it ja ; de e z t k<“ “ é‘ vnis4rnnP0" 1 ör»kül' Pedi8 Budapestre 
felfedezni és g y ó g y itn i; ez a bölcsesség. j --------------------------------------------------------------------

Az ember ba kiismertetik, utóvégro is csak annyi ■ 
becsületet kap, mint a mcunyit érdemel.

* *
Nem az a bölcs és tudós, aki tud: hanem aki az 

életben alkalmazza is azt, amit tud.

Ne szájával tegyen az ember, hanem kezével. 
Tizet tégy addig, inig egyet szólsz, vagy Ígérsz. Aki pe
dig tenni is tud annyit, mint szólani: az a bölcs.

A mesterembernek legnagyobb kincse hitele, pon
tossága és szavatartása. A vevő sohasem hibás, hanem 
az eladó.

Mi az oka, hogy a német gazdák úgyszólván a 
legmostobább földeket művelik, mégis jobban bírják 
magukat? Mert nem a föld gazdagít, hanem a szol
galom.

A boldogság nem kívülről jő, hanem belül támad. 
— Minél kevesebb igénye van az embernek, annál 
boldogabb.

Az élet nagyon különböző. Más élni, más jól élni, 
más boldogul élni, más vígan élni, más könnyen élni, 
inas megelégedve élni, stb. Melyik hát most a jobb 
és czélravezetőbb V

Felelős szerkesztő :
Dr. B A R T S C H  B A K U .

Stájerországi

növény - nedv
mellbetegck részére.

Több mint 30 éve uz egyes egyedüli és jeles ■ u> y- 
szer a torok és lélekzo szervek minden híja i' ellen, úgy
mint: küliöué*. i. fi Ilin, rekrdfNég, nyak- és m ellfnja*

Azon üvegek, melyekben n atajrrorazA *! iiOvruy- 
nedv van, a kiivulkuzfi szavak : „Apoiliekc ztim H ír- 
ad u n  In Graz," tnvibbá a bélvog _,F. P .“ benyomva 
vannak, valamint n készitfi'ueve a Vignettán: ,.J 1’u;* 
le ltn rr. A polhrker,"  kék mxíiiiiiI van nyomva.

Óva figyelmeztetjük a n. é közönséget a snk ni:, 
zás is  hamisításoktól és kérjük csalt azon üvegeket mint 
VALÓDIAKNAK lakinteni, melyek ft fenti ismertető- 
jelekkel O'lítva vaunak

Árnmy  üvegnek ss  kr. <>. r
rószclkflldi'i-riíkfae l'iirifU-ftner J. gyógy* 

nzrrlárn Gmczlinn.
Förnktdr Vlngyn-nrszrtg részére: TŐRÜK JÓ

ZSEF gyógyizerésrnéf PESTEN:
Raktár Hajún: Jlfrliltn Infvun. Ilerzfeld Henrik 

é» Qa és Ilerzfeld Jakab uraknál. 2—12






