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Előfizetési felliivíis!
Jövő hó elsejével új negyedév kezdetét ve- 

vén, telkérjtlk a nagyérdemű olvasó közönséget, 
szíveskedjék előfizetését megújítani, illetve la
punkra előfizetni.

A 1 • • iránjta a t. ez. közönség előtt isme
retes, komoly és higgadt magatartásáért, melylyel 
csak a ‘ özjót előmozdítani s a közérdeknek hasz
nálni óhajt11 kezeskedik jelenlegi szerkesztőnk is
meretes egyénisége.

n «s>  a gyakran roliaiiiusalihan le 
zajló esem ényekkel lehetőmét; szerint lé
pi-wt (artlintoáiink, elhatároztuk, hogy hár 
áldozatok árán lm, lapunkat hetenkint 
k étszer  m ég pedig tekintettel a vidéki 
tisztelt o lvasók ra, lehetőleg Bzerdán és 
szom bati napon kiadjuk, a jelenlegihez  
hasonló változatos tartalommal, valam i
vel kisebbített alakban.

Daczára a k étszer i megjelenésnek az elő
fizetési ár a Jelen legi mariid, még pedig 

negyed évre . . 1 f r t  2 5  k r

fél „ . - 2 * 50 „

egész „ Ő „ —  n
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

és anyagi támogatását tisztelettel kéri

a ,.H A JA “ kiadója.

A  »Baja« tárcája.

KIHŰLT SZI.ltia.ilHM.
Gondolád hogy mindörökké 
Kiraboltad szivemet,
S hogy elhagytál, a  kín által 
Sírba küldeti engcinet.

fin is gondoltam, az igaz,
Hogy toha sem hugylak el I 
Hogy érettad mind Örökké 
Fog zokogni a kebel.

Nézzed rnirit, hogy csalódniuk 
Szemem tem ejt kOnyeket 
Nélküled is jól megleslek,
S boldogabb it Üljelek.

Egy baj vau csak, mely olykor 
KaBeriti szivemet,
Az, hogy megretéssel gondol 
Hid barnít kit szeretett 111

T - y  L - s .

Tlirr tábornok
1879. évi márczius hó 9-én tartott

Beszéde.
(Folytatás.}

Érdekes a gabona áraim nézve is némi fttjegyzé- 
seket vizsgálni. Engedjék meg hogy erre nézve a Pária 
bán megjelenő „Rt-vue rom inercia le liobdoinndaire* t-s 
évi január 1-ki számából egyet másl citáljak. Ca ifor 
nia 28. Michignn extra 23 50. Ami w Slicliigan-Winle- 
(sárga Michignn tó i) 2t».5<'. Urd-WIntvr (vftri.it Midi 
téli) 27. Mindez 100 kilójával Havrel-an wam-oulu 
rakva.

Az iskolai takarékpénztár és a 
háziipar.

j Lapunk f. évi 10. számában ismertetett tanfel- •
. ügyelői jelentés czimiU ide jegyzett két tárgyáról >
I kiválniuk tüzetesebben megemlékezni és tisztelt I 
j olvasóinkat, tájékoztatni. Ez nem kizárólagos vá- í 
| rosi vagy megyei, hanem újabb időben sokat cm- í 

legetett és vitatott, általános érdekeltséget keltett 
; országos ügy,
| 1. A. z i s k o l a i  t a k a r é k p é n z  j
! t á r r ó l  azt közli az idézett jelentén, „hogy egye- * 1 
! dűl Szabadka sz. kir. városban örvend virágzás- | 

link, hol a tanítók és G u l m  G y ö r g y  taka
rékpénztári igazgató buzgalma folytán a gyermekek 
ez ideig 20 ezer fiinál többet megtakarítottak. 
Ez oly eredmény, mely az iskolai takarékpénztá
rak üdvös és hasznos voltát megdörithetlcnül bi- 

| zonyitja. Hogy ezen nemes intézmény termékeny 
talajra nem mindenütt talál, annak okát nem egye
dül egynémely tanító közönyében, hanem azon kö- 

! riUményben is kell keresnünk, hogy takarékpénztár 
| kevés helyen van és hogy a gyermekek által meg- 
| takarított csekély összegek a takarékpénztári köny- 

vekben, melyeknek minden egyes lapja után bé- 
| lyegilleték fizettetik, nem szívesen togadtatnnk be, 1 
- annyival is inkább, mert az ily csekély összegek 

elkönyvelésével járó munka a betett összeg után 
a társulatra háramló haszonnal nincs arányban.

Ez oknál fogva nézetem szerint az iskolai 
i takarékpénziárak nagyobb lért az u. n. postai I 
I takarékpénztárak létrejöttével foglalhatnának el

I San-Franciskolól tudósítanak, hogy az árak fe- 
i szessen tartatnak. Ott a búza Ara 25.49 mtr niAzsán- 
i ként. beleértve vételárt, szállitásidiját és biztosítási 
j illetéket Angolországig. Magyarország csak annyival 
j említetik: „Eu Hongrie le blé resté faibleet offert,"
1 (Magyarországban a búza gyönge és kiállt,) január 
i 2-án a tengeren 251 hajó buzarakomáDyt számíthatni 
| össze, mely Anglia felé vette útját., 
j Láttuk azt, hogy máskor New-Yorkból jött legtöbb 
| gabona Európába. De miután az Erie-csatorna télen be 
| van fagyva 4 ö hónapon át, s a vasutak ennek kö- 
I vetkeztéhen 40 egész 50%-kal feljebb emelik tarifláju- 

kat, a mondott időben a gabona-szállítás c kikötőből 
j természetesen csökkenik.

l-'uUí'tuő nagyon is az, hogy Culifornia, miután az 
■ elmúlt évben már milliókra menő mázsa búzát küldött 
i Euiópúbo, januárius egyik napján 3 millió mázsával 
j vun ismét útban, ugyanazon ország, mely még az 50-cs
I évek elején nem tudta, hogy mi az a saját földjén ter- 
j melt búza, s mely akkoron még csak arany keresőkről 

volt ismeretes; most pedig az aranykereséssel vajmi ke- 
| vesen foglalkoznak, mert rájöttek, hogy az észszerű, 

szorgalmas földmunka biztosabban szerez kincset, mint 
az aranykeresés.

Gerster Béla mérnök, kit ezelőtt 3 évvel a Pá
ti ama-Darieni iöldszoros tengerküzi csatorna-vonal fel
vételi exped Riójával kikttkltein, vissza)t vet Cnlifoi'tiiának 
vette útját, s ott a helyszínén tanulmányozta az álla
potokat kultúrmérnöki szempontból.

. | A sok általa tett feljegyzésekkel nem akarom az
urukat fá: osztani, s csak aminik luegeinÜtésére szoritko-
zom, nliszcrint ö coliaddá."! azt, hogy n <ulilorniaink
mindéi:i aira alkalmas földe'. öntöző bi'iuhá/.Hiány okk. 1
láttuk el ; - s  nehogy Valid0 azt Ing)je, imiként a bő
t' un és iu uz amerikai szüzltiÜlnek köszöiiln■lö csak. kit-
| íii-,s,.in kiemeli a St.-JoftClllin de Sncramsutótól délre
CSŐ YüIgy. t, undyt üzemit i.z itt először nnegtelepített

mely esetben e czélra a magas kormány által 
2, ö, 10, 15, 20 kros bárczák nyomatán válnék
szükségessé.*

Ennyit mond e tárgyról a jelentés. Miben áll 
tlc. az iskolai takarékpénztár s mi a nevelők né
zete és véleménye e tárgyról ?

Az országnak úgy mint egyeseknek nagyobb 
takarékosságra van szükségük, mint eddig ország
szerte tapasztalni lehető, ha boldogulni, vagyoni- 
lag gyarapodni kivannak. Hogy a takarékosság 
megbecsül heti en erénye általánosan gyökeret hajt
son s egyetemes elterjedést nyerjen, szoktatni 
kell a zsenge, mindenre fogékonyabb, iskolás gyer
mekeket a takarékosságra. A tanító hívja föl nö
vendékeit, hogy kapott krajezárjaikat ne költsék 
cl nyalánkságokra, hanem adják át neki, 8 azokat 
gyümölcsözőleg elhelyezi és év végével, vagy az 
iskolai idő elteltével vagy később kamatokkal 
együtt visszaszolgáltatja. Ily buzdítások után a 
tanító beszedi, nyugtázza, bevezeti, elhelyezi'és 
később kivezeti ;s visszaadja vagy adatja az ösz- 
szegyült tőkécsbét.

liy szárazon tekintve a dolgot, mindenki ve
lem egyetért, ha rá  mondom : ez helyesen van, 
hadd szokjanak a gyermekek a takarékossághoz. 
A szüle, látván mily takarékos a gyermek, szin
tén jobban kerüli a felesleges költséget, szintén 
takarékos lesz, az egyetemesen óhajtott czél el 
van érve ! Sőt mi több ! A szüle valami finan- 
czialis bajba keveredik, a gyermek, elszalad be
tétéért, a szüle ki van mentve bajából, kell-e en
nél nagyobb humanistikus vívmány !

Azonban jönnek a bizalmatlanok, a kákán is 
csomót keresők és bizony találnak elóg csomót!

spanyol gyarmatok „valle de jermo“-, magyarul: siral
mas völgynek neveztek el; de az amerikaiak e még lü 
év elölt csak rémletességeiröl ismert pusztaságot föld- 
öntözés állal bő termőfölddé tudták átváltoztatni.

Utah területéről melyet szintén beutazott, a kö
vetkezőket mondja e l:

Utah, a Morniou kaszt országa, ismét egy jó pél
dáját adja az eiübenhizon győzelmes törekvésének, mely 
a természet jó adományát ugyan annak mostohnsága 
ellen felhasználva, függetlenné teszi munkája diját — 
úgy a talaj mint az időjárás változó szeszélyétől s 
1847-ben telepedett ide az ekkor szikes és kopár la
pályba ez üldözőit nemzedék — 3 évig volté 12,000 
emberből álló társaság katonai módon napi étadagokra 
szorítva s meg 1855-beu, tehát 8 év ulán oly usgy volt 
a pengöpéuz hiánya, hogy majdnem az egész benső 
egymásközti kereskedés csere módjára történt.

Ekkor a nép a begyekről lejövő putukokat egye
sítő és gátoló fel azon czélból, hogy folytonos öntözés 
által a talajt nagy sótartalmától szabadítsa meg. — A 
talaj jelenleg, épen mivel u rendesnél kissé nagyobb 
sótartalmú maradt, rendkívül gazdagon, az időjárástól 
függetlenül fizeti vissza a ráfordított fáradságot. — Je
lenleg 13,000 hold van 300 kilométer hosszú csatorna 
által öntözve, — mely csatorna és gátak 1.300,000 
dollárba, vagyis 4V* millió forintba kerültek, most újból 
építés alatt vaunak 877,000 dollárba kerülő csutorua- 
vonalak.

A innrhatcnyésztős az öntözött földelt takarmány* 
bősége óit ni évről szaporodik és így a f ihlet nem so
kára a trágyázás által még nagyobb termő képességre 
ukozandják.

Ezen egy pár ódáiból látszik, hogy nem annyira 
a szflzföld, mint inkább az észszerű, gondos uiivelőse a 
löldnck az, mely biztosítja a bő termést. Azt sem mond
hatni most már, hogy könnyű az. amerikainak, mert ő 
rabszolgákkal dolgozik; miután eltek ütve attól, hogy



Mondják, először tanuljon az ember pénzt szerez
ni, csak akkor fogja megbecsülni, csak akkor taka
ríthat, ha vau miből, igy szüleit, kik minden szük
séges áldozatra szívesen készek, még azon felül is 
zargatják.

A gyermek a pénzt önmagáért megszereti, a 
pénz szerzését és szaporítását czélnak, nem pedig 
eszköznek tekinti. Ha szép szerivel pénzhez nem 
jut, tiltott utón is szerzi. A szegények gyermekei 
irigyek, a gazdagokéi elbizakodottak és gőgösekké 
lesznek.

A tanítónak, ha manap hivatásának eleget 
tenni óhajt — elég a dolga, szabad idejéből, mit 
magára, családjára, vagy rendesen igen szerény 
dijaztatásának szaporítására fordítania kell, nem 
áldozhat hetenkint nehény órát a takarékpénz
tári üzletnek. Mi jutalma van neki, ezen külön
leges fáradozásáért ? Lcgfellebb az, hogy a szülék 
gyanúsítják s azzal vádolják, hogy őket gyerme
keik által folytonosan zaklatja!

Bizony ezek és hasonlók komoly érvek és 
nem a kákán talált csomók s ezeket jól megfontolva, 
a III. egyetemes tanitógyülás végrehajtó bizott
sága azou bizalomteljes kéréssel fordula a t. ez. 
tanító urakhoz szíveskedjenek az iskolai takarék- 
pénztárak körül szerzett tapasztalataikat és netáni 
észrevételeiket az alább felsorolt kérdésekre aduudó 
válasz által vele közölni, illetői'-:: . >es válaszu
kat lehetőleg 1879. junius 30-ig alulirt bizottsági 
jegyzőhöz (Károlyi György utczai népiskola épü
letébe) beküldeni. 1. Mi az iskola nőve és minő
sége : 2. Hány tanitváuy látogatja jelenleg és 
mennyi volt azok száma az utolsó 3 évben : 3. 
Ezek közül mennyi a takarékpénztárba betevők 
száma osztályonkint ? 4. Mennyi pénz takaritta- 
tott meg az utolsó 3 évben osztályonkint ? 5. 
Vesznek e részt a megtakarításban szegény tanulók 
is ? 6. Gyakorol táti k-e jótékonyság a megtakarí
to tt pénzzel ? 7. Alkalmasnak bizonyul-e ezen in
tézmény a takarékosság megkedvelésére ? 8. Ta
paszta lta toké, hogy a gyermekek a takarékpénz
tár behozatala folytán valamely meg nem engedett 
módon szereztek maguknak pénzt? 9. Szolgálta
tott-e okot a takarékpénztár a gyermekek közt 
súrlódásra, irigységre, hazudozásra, a fegyelem lá- 
zitására, vagy erkölcsileg hátrányos egyébb tulaj
donságok elsajátítására ? 10. Ta paszta Itatott-e hogy 
a gyermekek ezen intézmény következtében vala
mely rossz szokásukról, p. nyalánkoskodásról, meg

gondolatlan cselekvésről, stb. leszoktak? 11. Volt-e 
eset arra hogy ezen intézmény miatt a szülék ré
széről a tanító iránt bizalmatlanság támadt? 12. 
Ki által kezeltetik az isk. takarékpénztár és ki 

i ellenőrzi a  kezelést ? 13. Mily nagy a betétek 
* minimuma ? 14. Mily időközökben eszközöltetik a 

belét ? Hetenkint-e vagy naponkint ? Oktatás 
előtt-e vagy után ? 15. Miképeu szdinoltatik el a 
betét ? Egyenkint-c vagy összesen ? 16. Miképeu 
történik a betétek kivétele és a kamatok elszámo- 

I lása ? 17. Felhasználták-e a szülék is az iskolai 
| takarékpénztárt a maguk részéről való megtakarí

tásra ? 18. Minő viszonyban áll az isk. takarék- 
pénztár a rokon intézményekkel ? Azon tudatban, 
hogy hazai nevelésügyünk a tanférfiak és ügyba- 

i rátok jóakaró támogatására és közreműködésére 
mindenkor számíthat. A III. egyet tanitógyülés 
végrehajtó-bizottsága nevében.. Budapesten, 1878.

; deczcmber 30-án.

! János Imre bizottsági jegyző. Lederer A . bi- 
j zottsági elnök.

Eöltéve, de nem remélve, hogy a közlött 
kóidésekre minden helyről az isk. takarékpénztár- 

, nak kedvező válasz érkeznék, még az sem bizo
nyítaná ez intézmény üdvös és nélkiilözhetlen 
voltát-

I Vannak jelentékeny paedagogok s nem épen 
1 csekély számmal — kik azt vallják, hogy az is

kola szentély, hol a kedély és ész inivelcudő és 
fejlesztendő, hol a köznapi filléreskedésnek uincseu 
helye.

i A  kereszténység és humanismus legnagyobb 
tanítója kötéllel verte ki az Ú r házából a kuíá- 
rokat és szatócsokat, sok modern paedagog őrt 
áll az iskola szentélyében s hasonló állást foglal 
el a kérdés alatti intézményiiyel szemben.

2. „A házi ipar tanítása megyénkben még 
( igen kezdetleges, egyedül az apatini államilag sc- 
i gélyezett felső népiskola képez e tekintetben ki- 
j  vételt.

Ezen intézet növendékei a lombfürészelés és 
agyagmintázásból dicsérendő eredményt mutattak 
fel, melynek erkölcsi értéke főleg az által fokoz- 
tatik, mivel itt e tárgyak tanításánál nagy súly 
fektettetik arra, hogy a növendékek ízlése, alaki
tó képessége fejlesztessék, s a szépnek felfogására 
képesittessenek.

A háziiparnak iskoláinkban leendő meghono

sításától iügg fejletlen iparunk, következőleg a 
nép anyagi jólétének emelkedése.

A magas kormány a tanítóknak e téren való 
kiképcztetésáről is gondoskodott azáltal, hogy a 
megyében levő két állami tanitóképezdénél házi
ipar tanítására tanszéket állított.

Az iskolákat fentartó községektől függ tehát 
immár ezen felette fontos ügynek felkarolása és 
a helyi igéuyeknek megfelelő alkalmazása."

Helybeli képezdénknól mintegy 2—3 év óta 
gyakorolják magokat a növendékek a lombfiirésze- 
lés és kosárkötés ügyességében s egyesek inár 
igen jó Ízlésről és kitartó szorgalomról tanúskodó 
czikkeket készítettek.

Az egész jelentésből azon inegygyőzödést me
ríthetjük, hogy megyei tanügyünk uehéz utón bár, 
de biztosan előre halad, miért is ez ügyet fárad- 
hatlanul intéző tanfelügyelőnknek teljes elismeré
sünkkel őszintén adózunk.

I)r. B.

A múlt hét Szegedé.
A távíró villámszárnynkon terjesztő el a hirt, 

világszerte, hogy alföldünk városa ős központja 
el vau temetve. /

S e rettenetes hir nemcsak husiikban és 
Ausztriában keltette nemes versenyre a könyö
rületes sziveket oly annyira, hogy alig van köz
ség, alig vau lap mely könyör adományokat nem 
gyűjtene; — hanem az ország határain messze 
túl is oly hatást gyakorolt, hogy Páris, London, 
Berlin s valamennyi európai uevezetesb város 
gyűjtéseket rendez a szerencsétlen vizkáiosultak 
számára, s közlök a jelenlegi pápa X IÍI. Lcü 
is 5,000 lírát küldött a ministeriumníik.

Még ennél is nevezetesebb azouban a felsé
ges apostoli király leutazása, k i atyai szivének 
legnemesebb érzelmeit követve, lerándult Szegedre, 
hogy az árvíz által elpusztított vidéket megszem
lélje s a  már-már csüggedő kebleket bizalomra s 
reményre költse.

S a felséges király megjelenése valóban a 
legnagyobb vigasz és remény arra nézve, hogy a 
teljesen elpusztult város helyén szebb, fényesebb s 
rendezettebb város fog emelkedni.

„Lelkem legjobb reménye — mondd a romok 
láttára a könyezö fejedelem, — hogy jobb idők 
is fognak jön i, $ hogy ezen derék város még fe l  

Jog virágozni. “
Midőn pedig Dani főispán égre emelt sze

mekkel igy szólt: „A zt mondják: Szeged volt I 
Én meg azt mondom, hogy felséges urunk atyai

az Egyesült Államok azon államaiban, u. in. California 
és a Far West régióiban, tehát a gubonatermelő vidé
keknek legtőbbikében, rabszolga-munka soha nem is lé
tezett, arabszolgaság inár 15éve, hogy általában és min
denütt eltöröltetett.

Igaz, hogy ez országos, nagyszabású és humnnis- 
ticus iulézkedés egy pereznyi zavart" holott a birtoko
sokra, de csakhamar hozzáláttak maguknak uj rabszol
gákat szerezni, olyanokat, melyeket a tudomány vala
mennyiünk számára a javított kézieszküzök és gózgé- 
pekkeli munkával nyújt. Ezeknek rationalis és tökéle
tes kihasználása az, a minek köszönheti óriási haladá
sát Amerika. 0  nem éri be avval, hogy mint nálunk) 
5 - ti hüvely mélységre szántsa meg földét, hanem tü- 
kélesbitett szereivel kevés erómegfeszités mellett képes 
annyira megnyomni ekéjét, hogy u föld, termó képessége 
alatta mindig fejlesztve, egész termékenységét kiadja 
— De hisz erről a földmivelési, ipar és kereskedelmi 
minis tér ur és ministeri osztályainak vezetői, úgy 
nemkülönben az orsz. gazdasági egylet, valamint azou 
urak, kik földmivelési szaklapjainkat szerkesztik és 
azokban Írnak — behatóan értekeztek és értekeznek 
folytonosan. Ámde a néphez mindez le nem jut, vagy 
ha jut is, nem elégséges mérvben. Hogy is jutna oda, 
nudiiii azt tekintjük, hogy nálunk, a földmivelő Magyar, 
országiján, melynek jövedelmi forrása a fölmivelésben 
van, a löidmiveiési ministernek csak 50,000 frt szavaz- 
taiik meg a ressortjálioz tartozó források fejlesztésére, 
ngyaimkkor, midiin már nem is annyira a földmiveléstö 
függő őr.s/.agbun tízszer annyi engedélyeztetik c czélru? 
a min sterünknek rendelkezésére izocaátott összeg egy 
megyére sem elégséges, hogy az minden földművelő for
rásaiban tökéletesen kifejlesztessék.

Nem tagadhatni azt, hogy 11 esztendő óta — 
mióta t. i. az ország kormányzati gyeplője kezünkbe 

ütött — sok történt a magas cultura, a főbb oskolák 
rdekében ; de nem történt semmi, vayy es.tk vajmi

kevés arra nézve, hogy a föld népével megértessük a 
földinivelés javított és elismert czélszerü módjait.

Azért szükségesnek látom itt újra megemlékezni 
ozon’.áltulam már 10 évvel ezelőtt megpendített, sőt 
némileg életbe is léptetett eszmére : a felnőttek okta
tására, mely akkoriban az ország bölcse által, felejt- 
betlcn Deák Ferenc/, által is támogatva volt s azért 
egy ideig úgy látszott, mintha szépen meg is indult 
volna.

Később a kormány, a tanfelügyelők által, a dolgot 
maga vette kezébe; de egy vagy két év múltán egy 
enquétet rendelvén ki ez iránt és nem találván elégsé
gesnek az eredményt, az egész ügygyei ismét felha
gyott. Mintha bizony egy vagy két óv elégséges volna 
egy ily nagy czél elérésére. (Az egész orgauisatióból 
csak a budapesti esteli előadásokat menthettük meg, 
melyekkel máig 18,000 felnőtt egyén tauittatott meg ol-

Ezcn felnőttek oktatását pedig nemcsak meg nem 
szabadna akasztani, hanem azt újra megindítani és 
folytonosan gondozni; mert csak igy lehetne azután a 
gazdasági egyleteknek és más erre hivatottaknak, a 
községekben a felnőttek oktatására vállalkozó polgárok
kal, minden a földmivelésre hasznosat és czélszerüt 
közölni a czélból, hogy ők azt a községekkel gyakorla
tilag meg ismertessék, s az újításnak életbeléptetését 
elősegítsék és eszközöljék.

Így lehetne a többi közt aztán Dnpsy Lászlónak, 
két éven út tett kísérletei által igazolt, amerikai buza- 
nemesités és illetőleg javított vetésmódjait behozni, s 
azáltal elérni az t, hogy lelkibb is aránylag annyit 
bírnánk termelni, mint az amerikaiak, s meg nem elé
gedni holdanként! nyomorult 8 --I0  mérő búzával, me 
lyet úgynevezet bő esztendőkben nálunk termelni képe
sek vagyuuk.

Mentséget keresni abban, hogy talajunk kimerült: 
a/zal csak uunagukat ité ik el azok, k k ez alaptalan

mentséggel élnek. Hiszen ezer és ezer évekkel öregebb 
. országok a mienknél, földjeik termőképességét főn 

tudják tartani, miből önként folyik, hogy a hiba inkább 
\ rendszerünkben, és uem a föld tulajdonságaiban vau.
I Az bizonyos, hogy egyetlen egy repezevetésbül ,3 éven 

át ’repezét aratni, mint a hogy az a Tisza szabályozás 
1 következtében nyert földek némelyikén megtörtént, a 
| talaj termőképességének fentartdsára nem szolgálhat, 
j A föld ilyen növelés mellett természetesen nagyon fia- 
j mar kifárad, ha csak trágyázás, öntözés sat. által nin- 
I csen táplálva.
! Egyáltalán öntözés nélkül nincs biztosan termő 
| rét; jó rét nélkül nincs marha állomány; marha nél- 
. kül nincs trágya, s trágya nélkül nincsen gyarapodó 

földni ívelés.
j Nézetem szerint nagy hibát látok abban, hogy mi- 
j dön 48 után, mikor a jobbágyság hirtelen földbirtokos

sá vált, de egyszersmind a gazdaság helyes kezelésére 
elkel ülhctleiilil szükséges készültség és tudomány az 

! illető néposztálynak egyszerre meg uem adathatott,
I intézkedés nem történt arra nézve is, hogy a fölszaba- 
! dúlt föld művelésére bizonyos tervszerű rendszer be 
i nem hozatott.

!>c föltörelni a régi legelőket, föl a mindenféle
heverő sziizfö’det, s búzát búzára vetvén, igy jutottunk 
oda, Imgy ma a rósz mivelés miatt a csakugyan szegény 

; fold rosszul fizet, és ezen változtatni és más irányba 
1 indu iii kell.

(folyt. I'öv.)
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gondoskodása mellett Szeged lesz,". — az apostoli 
király nemes hévvel kiáltott fe l: „Les/-*, ínójí
petllK szebb lesz.*

Ő felsége, a király, példáján lelkesülve az 
egész ország a legnagyobb lelkesedéssel siet a sze
rencsétlen vizkárosultak segélyezésére.

Szivünkből kívánjuk: Adja Isten!

Keletért.

H Í R E K .
— Dr. Sdrfy Guido bajai kir járásbirósngi aljegy

ző a szabadkai kir. törvényszékhez és Devics László 
szabadkai kir. törvényszéki aljegyző a bajai kir. járás
bírósághoz helyeztetett át.

— Mac* Mariska k. a. egy általa kötött .színes 
asztalka-teritöt Készítvén, és azt a szegedi vizkárosul- 
tak javára kisorsolta, (megnyerte Lengyel Jánosné assz.) 
az ezen sorsolás után befolyt KJ írt UU kr, az itteni 
árvészhizottságnak átadatott.

— Csömöri illetőségi szabó segéd Kiss Márton 
hullája, — ki már 5 hét előtt Hajáról eltűnt az 
itteni kikötőben állomásozott egyik gubnahajó alól a 
a vizszinre került. Hullája a kórházba szállíttatott.. Nőt 
és két árvát hagyott bátra.

• — A bajai kerosk. ifjúsági betegsegélyzö és önkép- 
tő-egylet f. hó 27-én a „Nemzeti szálloda" nagytermé
ben jótékonyczélu tánczvigalmat rendez, a szegedi ár
vízkárosultak javára.

— Vidékünkön a Szegdiek javára dicséretes bűz- ; 
galommal folynak a gyűjtések. Jankováez különösen ki
tüntette magát., hol nagy falragaszok által is élénkítik
a gyűjtést. Hasonló híreket vettünk: Almásról, Bikity- 
rfll, Goráról, Rigiczáról és Monostorról. Szent.-Istvánon 
n,a tervezik a gyűjtő-bizottság alakítását .

— A királyi pár ezüstmnnye.gzője alkalmából a 
minden nagyobb városban tervezett kivilágítások elma
radnak s a törvényhatóságok által megszavazott össze
gek a szegedi és tiszavidéki árvízkárosultaknak küldet
nek meg. Budapest e czim n ismét I(),0U0 h tot fordít 
e ezéira, s ugyanezt, teszik az országos pártok tagjai 
is. Bécs városa 10,000 irtot küld szintén ugyanezen 
czimen.

— A külföldi gyűjtések között legnevezetesb a
londoni, hol eddig 50,000 Irt, a párisi hol 42,000, -
s a berlini, hol 27,000 Irt gyűlt eddig össze a szegediek 
javára. A berlini gyűjtő bizottság Vilmos császár véd
nöksége alatt áll, a londonit maga a miniszterelnök 
nyitotta meg, ki részvétét táviratilag is kifejező Szeged 
enyészete felett, Párizsban pedig a legnagyobb pénzem
berek állanak élén s kamatostól visszaakarják fizetni a 
mit ők pár évvel ezelőtt hazánkból kaptak árvízkáro
sultjaik javára.

— A bajai nagy tűzvész emlékére Schön- 
? berger András 1841-ben emlékkönyvet nyomatott,
[• melyben a nagy tűzvész leírásán kívül azon ado- 
|  inányozók is felsoroltainak, kik a nyomor enyhi-

Ítéséhez küldeményeikkel hozzá járultak. Végig 
tekintvén az adományozók során, arról győződünk 
meg, hogy a jelenleg végveszéllyel küzdő S z e 
g e d  v á r o s a ,  a/, akkori időt és pénzértéket 
szemmel tartva, igen jelentékeny Összegekké eny- 
hité a nagy csapás súlyát. így a sz. kir. város 
maga 800 írt, a kaszinó egylet 413 frt 65 kr, 
majd ismét, a város 307 irtot küldött általános 
segély czimén, mig az egyes szegedi ezéhek itt 

f lévő ügytársaikat gyrtmolitani siettek. A  kereske
delmi grémiumhoz 8G frt 48 krt, az asztalos,

I üveges és esztergályos czóliekhez 50 frt, a német 
szabók czéliéhez 14 frr, a gombkötőkhöz 20 frt, 
a fazekasokhoz 4 frt, a kovács és kerékgyártók 
ezéhéhez 20 frt, a csizmadiákéhoz 50 frt, a tna- 
gyar szabókéhoz 100 frt érkezett; kaptak továbbá 
a-'tákácsók 12 irtot, a czipészek 10 frt 48 krt,

• a lakatosok 25 frt, a kötelesek 100 frt a kala
posok 40 irtot. Közli: Gerhárdt M.

— A  szegődi vizkárosultak részére szerkesz
tőségünk utján adakoztak : A hajai kölcsönös so- 
„•élyző-egylet 100 frt, dr. Bnrtsch Samu 5 frt, | 
Scherer Sándor 1 frt, Bene Gyula 1 frt, Bocskay 
Kristóf 1 fit, a gyakorló iskola növendékei 8 
frt, részletesen : Antal Lajos 20 kr, Berger Mór 
10 kr, Berginanu Pál 10 kr, Bei'lcg Jenő 50 
kr, Bcrleg Dezső 50 kr, Bocskay Gyula 20 kr, 
Csepy Alajos 18 kr, Fejes Ákos 30 kr, Gerhárt ' 
Sándor 20 kr, Hirsch Peron ez 10 kr, ígért Ödön . 
10 kr, Jaminszki Béla 10 kr, Józsa Károly 10 ! 
kr, Jámbor Sándor 10 kr, Kovács András 10 j 
kr, Kovács Ferencz ifj. 10 kr, Kosz István 8 i 
kr, Kőnk Nándor 6 kr, Kovács Pál 10 kr, Lati- 
novics Géza 10 kr, Latinovics Szaniszló 10 kr, 
Mátyás J . 10 kr.Mátyus I. 10 kr, Nouhauer A. 50 
kr, Pap B. 40 kr, Pajor Ernő 14 kr, Peskc János 
10 kr, P.ukovics János 10 kr, Putiács György 
10 kr, Rnjháty Ferencz 1.50 kr, Iicgonspurgor 
Lajos 4 kr, Siinonnvics Antal 50 kr, Sclmrcr 
Ede 4 kr, Wagner Antal 20 kr, Woisz Henrik 
5 kr, Wngenblatt, István 10 kr, Wiener Sándor 
10 kr, Vnlenfa István 10 kr, Wolf Simon 10 
kr, Scliiietzcr Ernő 21 kr, Bocskay Mariska 10 
kr. Utólagosan adakoztak 90 k r t : Kovács Gy. 4 
kr, Schulz Lajos 10 kr, Adliczer József 20 kr,

8 chreiberG kr, Wittmann 20, Szalay 10, Schmidt 20 
kr, a kópozde I. oszt. 3 frt. 95 kr. II. oszt. 3 
frt 55 kr, 111. oszt. 2 frt 94 kr, Józsa K. 1 
frt, l ’etrovácz István 1 frt, Nugl Sándor 2 fit, 
Emiczi 50 kr, Biuder János 1 frt. GO kr, Nugl 
Erzsi 50 kr, Nánay Lujos 2 frt. összeg 135 frt
04 kr. Újabban befolyt: Wiener P. 2 frt.

— A belvárosi r. k. népiskola I. osztályából ada
koztak: Vukálovics 2 kr, Pintér 10 kr, Vogel 2 kr, 
Sziguiomiao kr, Grrtscher -1 kr. Táncsics 5 kr, Schwarcz
5 kr, Kosa, I  kr, Darabos 4 kr, Fehérvári 2 kr, Szau- 
der I kr. Geuár 10 kr. Schneidnr 11 kr. Készei 10 kr, 
Sznkolczai 4 kr, Hudi 10 kr, Rufián 10 kr, Solusevics
1 kr. Tűit 10 kr, Berlitv -I kr. Krirdmuuu 5 kr, Gu- 
rity 2 kr, Mnkalkó 5 kr, Tölkl 20 kr, Feitingcr 4 kr, 
összesen J frt 03 kr.

A belvárosi II. oszt. növendékeitől Szélig 
Feri gyűjtött 2 frt 31 krt. Járultak hozzá: Vújl
I. 10 kr, Vink L. 10 kr, Hujosovits P . 2 kr, 
Netoleczki A. 10 kr. Zlatiukovits 10 kr, Vitt- ; 
manu Gy. 10 kr, Ozvald I. 10 kr, Szajcz A. 20 : 
kr, Szloboda P. 20 kr, Pintér .1. 10 kr, Siuer 
A. 10 kr, Molnár J .  10 kr, Horváth J . 4 kr, 
Pástrovlcs M. 10 kr, Uviz.ll J . 2 kr, Voli L. 
10 kr, Olincs 0 . 10 kr, Jaukovits M. 10 kr. 
Juhász. L. 1U kr, Vopáláczki I. 2 kr, Szigeti K. 
10 kr, Voli J .  10 kr, Tokodi G. 3 kr. Szautcr
J .  1 kr, Pákoczi J .  G kr, Köd J . 2 kr, Elizser 
F . 6 kr, Behák Gy. 1 kr, Knh J . 2 kr.

A belvárosi III . oszt. növendékeitől Pilasza- 
novits Ervin gyűjtött 5 frt 44 krt. Adakoztak- : 
Pilaszaunvits E. 1 frt, Gyöngyösi O. 50 kr, Szut- 
rély L. 50 kr, Depényi F . 40 kr, Grem A. 20 
kr, Szutrólv A. 20 kr, Valenta K. 20 kr, Zsig- 
mond V. 20 kr, Bensics A. 10 kr, Fiirst I. 10 
kr, Gvurinovits A. 10 kr, Gyurinovits M. 10 kr, 
Jerkovics S 10 kr, Kátáuity L. 10 kr, Nagy M. 
10 kr, Nugv S. 10 kr, Okrona 1. 10 kr. Patiesz 
P. 10 kr, Pehlor Jf. 10 kr. Patrik S. 10 kr, 
Siinoii L . 10 kr, Suszter J .  10 kr, Szamickel J  
10 kr, Szélig F. 10 kr, Tanb L 10 kr, Torna- 
sits J .  10 kr. Juhász I. 9 kr, Börücz J. 6 kr, 
Molnár F. G kr, Tóth K 5 kr, Mayer J . - 5  kr. 
Federer A. 4. kr, Mántll N. 4 kr, Siinonovics J .
3 kr, Slajs- I. 2 kr.

— a  lóm. k. belvárosi elemi iskolák IV., V. és : 
VI. osztályából adakoztak : Vácki 10 kr, Gyutákovics 
20 kr, Musza 5 kr, Bernscbüoz 10 kr, Truba 5 kr, 
Agaszti 4 kr, Milasz.ki I kr, Gergely 20 kr, Bokányi 
10 kr, Varga 10 kr, Vtikálovits 10 kr, Heiuburger 20 
kr, Breinik 10 kr, Simon 10 kr, Reielielt 10 kr, Ru
fián 10 kr, Jankovics 10 kr, Lévai 30 kr, Osztrogonác
2 kr, Kucseru 20 kr, Gyurltóczi 50 kr, Beuczák 10 kr, 
Gurity 4 kr, Horváth 10 kr, Fűkkor 20 kr, Reilo 10 kr, 
.Sámuel 10 kr. Faitinger 10 kr, Federer 4 kr, Mnyer 20 
kr, Iszkeicz 10 kr, Vörös 10 kr, Vajda 2 kr, összesen
4 frt.

Az elemi szerb iskolás gyermekektől begyült.
4 frt 29 kr. Részletesen : A. hannczkovics D. 1 
frt, Popovics K. 40 kr, lladulovics Zs. 50 kr, 
Vidákovics F . 40 kr, Forgovics S. 11 kr, Ráics
L. 11 kr, Arszcnovics ló, 10 kr, Rády L. 10 
kr, Bosnyák K. 10 kr, Markovics K. 10 kr, 
Gavrilovics R. 10 kr, Jovánovics M. 10 kr, For
govics M. 10 kr, Dimitrijevics S. 9 kr, Ráics D.
G kr, Markovics Gy. 6 kr, Masirevics D. G kr, 
Paránoszics R. 5 kr, Vclykovics Gy. 5 kr, Morvay
M. 5 kr, Milinkovics M. 5 kr, Vracsarics Sz.
5 kr, Markovics K. 5 kr, Vlaskalics A. 10 kr, 
Ráics li. 5 kr, Velykovics M. 5 kr. Vlaskalics 
M. 10 kr, Gavrilovics R , 5 kr, Paranoszics A.
5 kr, Arszcnovics K. 10 kr.

A  bajai ágost. hitv. evang. elemi iskola nö
vendékei gyűjtése 3 frt 35 kr. Hozzájárultak : 
Gabrielisz J .  20 kr, Wcllces P. 10 kr, Gőzön
J . 10 kr, Gőzön M. 10 kr, Schollea J . 10 kr, 
Scholess J .  10 kr, Bruckcs V. 5 kr, Bruckes L.
6 kr, Horváth L. 10 kr. Balek M. 10 kr, 
Schüszler R . 5 kr, Schüszler E. 5 kr, Scliüszler 
E. 5 kr, Gódár L. 20 kr, Csanádi J .  10 kr, 
Szuszics Gy. 10 kr, Kellncr Á. 10 kr, Albrecht
K. 2 kr, Kraitsy I. 10 kr, Ficztlium K, 20 kr, I 
Hochman Béla 4 kr, Matusclio* B. 20 kr, Lócsa ' 
K. 4 kr, Gissinger L. 2 kr, lie r J . 10 kr, Koliel- 
rnusch K. 10 kr, Kobclramch J .  10 kr, Pracses 
Gy. 8 kr. Horváth J .  8 kr, Utri D. 10 kr. Ko- i 
petti K. 10 kr, W ollraf S. 3 kr, Busz I. 2 kr, 
Albrecht F. 4 kr, Nuszpl IC. 4 kr, Strucses B. 5 kr, i 
Rusz J , 4 kr, Bakitv M. 4 kr, Jámbor M. 3 kr. í 
Odry R. 10 ktral.

Tanítók és lelkészek gyűjtéséből 12 frt 50 kr. a | 
szegedi tanítók részére ; Ilengni Adolf 1 forintot, Szélig j 
Ferencz 1 forintot, Nngol Sándor 1 forintot, Linnék I 
János 1 forintot, Ispánnvits Péter 1 forintot, Stnr- 
csevi's János I fonalul, Jinikovics Sándor 1 forintot, 
Gerhárdt Menyhért 1 forintot, lt„:7.a Nándor 1 frt, 1 
l’uek Niván I frt, Hervanek Ignárz 1 frt, Pilger Nándor I 
l frt, Szt.mkovics 50 kr

A r, k. bajuvidélci tan itóegylet a szegedi tan itók  , 
részére  50 frt.. II. gyűjtés Síi Irt. 22 kr. I. gyű jtés 135 
f r t  04 kr. összesen 221 I rt 2ti kr. A „Bnja“ szetk .

Lapunk mai számához van mellékelve

G a n z  é s  t á r s a  vasöntő- és gépgyár rész
vény-társulat képes jegyzéke. Ajánljuk a n. é. kö
zönség becses figyelmébe.

— 25 éves jubileum. A „Vasárnapi L'jság11 megérte 
megindulásának 25-ik évfordulóját. Ritka ünnepély iro
dalmunkban. Az ünnepi szám közli a lap keletkezésének 
és fenállásának ecsetelését, becses adutokkal gazdagít
ván irodalmunk legközelebb lefolyt negyedszázadának 
történetét közli azon 50 írónak arczképeit is, kikje- 

i le úté kény idill dolgozatokkal a lapot uazdagiták a szer- 
| kosztés körül magoknak érdemeket szereztek. — Hosszú 
' életet kívánunk ezen nehéz körülmények között meg

született, a nemzeti ügynek nagy szolgálatot tevő ké
pes közlönynek.

Színészet.
Múlt, hét szombatján adatott „Csecse Panna" nép

színmű középszámu hallgatóság előtt. A darabnak nincs 
cselekménye, nincs határozott tárgya, mely az egészből 
kidomborodnék s hogy a közönség az előadást mégis 
élénk figyelemmel kisórte s gyakran tetszését is ny 11- 

j vánitott , iiz egyedül a Bártfay által kitünően szemé- 
j lyesitett, jó lelkű s jetliunes Donuerblilz. Áron alakjának 
: es Bártfayné pergő játékának köszönhető.
' Vusárüíip, márcz. lö-án ily napokon szokatlan ke- 
! vés közönség előtt „A két drótos tót“ került színre. 

Üerö igazgató mint Krupinyncsek Márton kitünően 
alakított.

Kedden adatott a szegedi á;vizkárosultak javára 
..A jegygyűrű1* zsúfolásig telt ház előtt s ez előadás a 
mondott czélra közel lOit Irtot jövedelmezett.

Szerdán. „A fekete rendőrség" czimii uj színmű 
első előadása került színre a megelőző este hallgatósá
gának alig harmadrésze előtt. Az előadókról általában 
csak dicséretest mondhatunk, főleg Bártfay kitűnő játé
kát emeljük ki.

Csütörtökön, mint Bártfayné jutalomjátékául „Ág
nes asszony", Lukácsy S. népszínműve első alkalommal 
került szilire ismét a kívánatosnál kevesebb közönség 
előtt. Báitíayné, ki kedves játékával a közönségnek 
annyi élvezetes estet szerzett, bizony bizony nagyobb 
pártfogást érdemelt volna. Az elismerésből, melylyel 
adózunk, nem lehet élni. Ft. R.

Irodalom és művészet.
— Aigner Lajos kiadásában megjelent s minden 

könyvárus ú ján kapható: „Másodvirágzás“, elbeszélés, 
irta Endrödi Sándor, ára 1 frt.

— Pestalozzi, a modern pacdagogia mcgalapitójá- 
1 ot*k úttörő munkáit, mugyar nyelvre fordítja Zsengevi 
i Samu, löv. tanító, kinek fordításában ugyanezen szerző

„Lénárd és Gertrud" czimü nevelési munkája már a 
múlt évben megjelent. Az új vállalat első füzete elöt- 

, tünk fekszik s előszón kivill a következő három érteke- 
; zést tartalmazza: „Egy remete esti órái“, „Pestalozzi 
1 tanítás ni ódja“ <s „Hogyan oktatja Gcrtrud gyermekeit*.
I Jelen füzet ára 50 kr. Ajánljuk u szülök és tauitók 
' figyelmébe.

— A „Magyarország és a Nagyvilág“ 11. száma 
következő tartalommal jelent inog : Szöveg: Erkel Sán
dor. — Medvcfóka-vadászat. — A bécsi arzenál. — 
Búcsú. Költ. (Bényey Károly.) — A régi Kenyér. Rajz.
— (Sümegi Kálmán.) — A kosztba adott gyermek. - 
A vér. („Strnthmore “) Regény. (Irta: Ouida.) X. folyt.
— Érzékcsnlédás. (Könyves T. K.) — Egy agg 
magyar színész életéből. (Irta: Balogh István.) (Folyt.)
-  Szini és művészeti szeipje. (S. K.) — Különfélék.”
-  Sakkfeladv. — SzúrcjtYén$

Rajzok: Erkel Sándor, -f- A kosztba adott gyer
mek. — Medvcfóka-vadászat: lAz öregek lelövetése. Fia
talok agyonverése. — A bécsi arzpnál.

— Táborszky és Parsch .budapesti zeneműketes- 
kedésében ifién jelent: „Első ábránd magyar népdalok 
felett11 L. Repülj fecském ablakára. 2. Ezt a kerek er
dőt járom éu . . . . hegedűre, zongorukisórettel szerzé 
Huber Károly. Ára 1 frt 50 kr.

üzleti tudósítás.
Haján, 1870. raércziui 22-én.

Búza uj 8.60 zab 4.80 bab 7.— árpa 5. -  rozs 5.50 
kétszeres 5.G0 köles 4.00 kukorica 410 

Az áruk 100 kilugt. után.

Szerkesztői üzenetek.
J. árnak Haján. Magán személyek ellen intézel soroknak 

még a „Tíjilt tér-'-ben sem adok helyet.
[’aphalmi úrnak HpMten. A boszély közlését, mely hé! 

részletet Teltünk, csak egy-két hét nmlvn kezdhetjük meg. Kér
jük n folytatóit!

H « I.—6. Nszitlok. Néha-néha neliiny sori kidtől tollad 
hói vadregényes Tátránkról igen szívesen közlök. ÜdrözlctUnket-

I’c'elős szerkesztő :
Dr. B A R T S C H  S A M U .






