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Fél é v r e .............................. ü „ 50 ,
Negyed évre . . . . . 1 „ 25 „
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Uirdcti'Hi dijak
a legjutányossabban számíttatnak. 

Bélyeg minden beiktatásért 30 kr.
vegyes ta rta lm ú  hetilap.

Megjelen minden szerdán és szombaton.

Szerkesztő i iroda,
hova a lap szellemi részét illető külde

mények intézendök:
ÁLLAMI TANITÓIIÉPEZDÉBEN. 

Levelek csak bérmentesen fogadtatnak 
el, Kéziratok nem adatnak vissza.

K ia d ó h iv a ta l:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j o s  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(Bódog-tér, Scheibuer-féle ház.)

m u s t o m .  í * .  .■*s »  A  JL&

Ilázi tanító — Instructor.
n .

Lapunk 47-ik számában '>v. ggQp a nevelésnél 
nagy befolyású tárgygyal fogla » fefvdifcpzük az ott 
elejtett fonalat. Általánosan táj > r e j t ő t  közöltünk
a gyermek neveléséről, élte azor ^'^kAbájj/, melyben ko
ránál fogva még nem járhat iskou*^

Hangsúlyoztuk, hogy azon életkorban a „játék" legyen 
a gyermek főfoglalkozása, a szószerint veit „t a n u 1 á s“ 
maradjon el egészen, a gyermek neveltessék testileg, lelki
leg. A legjobb nevelő e korban a jó szüle, különösen a 
tapintatos anya, gyermekkert, ha igen jó, használható, el
lenben kerülendő, ha rendes tanítással is foglalkozik házi 
nevelő — instructor, a gyermek ezen korában felesleges há- 
zibutor. Ha gyermekeink mellett oly nevelőt nem tartha
tunk, kire gyermekeinket egészen rábízhatjuk, ha hivatala 
vagy más elfoglatság miatt akadályozva, mint szülők a ne
velésben, azokat egészen rá nem bizhatjuk, hogy folytono
san, gyakran és többnyire a gyermekek által észre sem 
véve, felettök anyai szemmel őrködjék s minden tetteiket 
vezérelje - jobb ha néha magokra maradnak, oly helyen, 
melyen testi sérülést nem szenvedhetnek, mintha naponta 
meghatározott egy egy órára instructort fogadunk.

S z ü k s é g e s - e  i n s t r u c t o r  a k k o r ,  h a  a 
g y e r m e k  i s k o l á b a  j á r ?  Ezen kérdésre határo
zott igenlő vagy tagadó feleletet nem adhatunk-, mert sok 
függ a helyi körülményektől, a gyermek tehetségei s főleg 
az instructornak magának a qualificatiójától. A helyi

Zúg, m orm ol . . . .
Zúg, mormol ott künt a vihar, vadúl 

Veri szárnyával ablakom ;
Én bent virasztok fönt álmatlnnúl —

Szemem nehéz s nem álhatóm.

Majd meg szolid enyh Üli meg szemem 
S félalva, félig éberen

El-eltünő álom játszik velem . . . .
S mi jól esik az énnekem !

Föltűnsz előttem, ragyogó szemed 
Iteám mosolyg, reám nevet.

Fölóm hajólsz. Oly jól áll az neked:
Vajh, annak-e ki m á r  szeret?

|
Tovasuhansz aztán s én egymagám 

Süket magányba' hagyva i t t ;
Mig bús panaszra nyíl meg ajakam,

A lámpnfény ol-elvakit.

Majd újra látlak, óu szép angyalom,
De nem mosolygva — b á n k ó d ó  u.

É rzem : felhők a la tt az én napom
S oly jól esik, hogy á l m o d o m .
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körülmények igen sokat döntenek e kérdésnél. Kis városban 
általában, vagy nagyobban, ha a szülei ház közel van az 
iskolához s a szüle szemmel kísérheti kis gyermekét, midőn 
az iskola ajtajáig megy, hol a pontos tanító már fogadja, 
ha a szülének alkalma van gyakrabban találkozhatni gyer
meke tanítójával s tóle felvilágosítást nyerhetni, a gyermek 
viseletére és haladására nézve, akkor felesleges az instruc- 
tor. Feltételezem, hogy a tanító önérzetes, jellemes. Fontos 
feladatának teljesítésében nem érez csorbát vagy hiányt, 
midőn egyik-másik növendéke szülejének eléggé nem bókolt. 
a lángeszű magzatot egekig uem magasztalta, pompás vise
letét, urias tartását eléggé ki nem tüntette. Kíméletesen bár, 
de a valóságnak megfelelően, őszintén nyilatkozik a gyer
mek tehetsége, haladása, viseletéről. Ily helyi köiülmények 
között s ily viselet mellett házi tanító felesleges.

Ellenben, ha a város nagy kiterjedésű, a forgalom 
élénk, a szülői ház az iskolától kissé távol esik, mint ná
lunk Baján, hol a belvárosi elemi iskola és a tanitó-képezde 
gyakorló iskolája a nagy vásártéren áll s némely gyermek 
a sz. Antal- vagy nagy-utczából félórai utat tenni kényte
len, igen kívánatos, ha a gyermeknek kísérője van. Ezen 
kisérő lehet ugyan cseléd is, de czélszerübb és illőbb, 
ha ezen mentori tisztet instructorra bízzuk. Ez a gyer
meket a szülői házból kiséri az iskolába, hol azt a ta
nító felügyelete alá veszi, s ha az iskolai tanítás bevégző
dött, átveszi a tanítótól a rábizottat, megtudja tőle, teljesi- 
tette-e a gyermek pontosan kötelességét, s út baigazítást nyerhet, 
ha szükséges volna, mire fordítsa figyelmét a szülei házban.

E tekintetben igen sok függ magától a gyermektől,

Akik egymást szerették.
— Beszély. —

Irta : Br uck Pál.
(Folytatás.)

II.
Nádori Emil, mert ez a neve a nevelőnek, 25—24 éves ifjú

nak tetszik férfiasán szilárd arezvonásokkal. Gesztenye szinü haja 
beárnyalja a nyilt homlokot, melyen daczára az ifjú korúak, vilá
gos nyomai látszanak a szenvedésnek és megerőltetésnek.

— Nagyságod hivatott és én igyekeztem kérelmének eleget
tenni.

— Ah ! ön az Nádori! Hivatáin, mert semmikép sem vagyok 
megelégedve működésével nem akarom mondani szolgálatával. 
Ön egy idő óta mit sem törődik az ifjú báróval és ö csaknem magá
ra van hagyatva egész napon át. Ily tényáUadékoknál nem ma
radhatunk. . . .

— Azt magam is beláttam nagyság, de minthogy már 2 éve 
hogy tisztelt házában vagyok, s minthogy mindeddig igyekeztem 
nagyságod kívánalmainak eleget tenni, némileg feljogosítva érez
tem magamat, hogy most -  midőn három hó múlva az orvosi 
szigorlatot akarom letenni többet, foglalkozzam magammal.

Nádori e szavakat nyíltan, merészen, mindazáltal tisztelet
teljesen monda el, de e modor sértő, nagyon sérté s báróné gőgjét 
és kevélységét, többször heves vonaglás futott át dühtől pirult 
arczán.

— Úgy? szólt csípős gunynyal, hát még azok is, kiket fize
tek, még azok is bírnak jogokkal, melyeket ők maguknak tulajdoní
tanak ?

Nádori e sértő szavalt hallatára megrezdült, arczát előbb sá- 
padság majd halvány pír íutá át . . . pillanatra megtagadá keble



annak tehetsége, szorgalma éi fejlődésétől. Jó tehetséggel 
megáldott gyermek, kinek házi nevelése szabatos, ki tanu
lása első érében mindjárt szerencsés volt fokozatosan haladó, 
tapintatos, öntevékenységre serkentő jó tanító keze alá ke
rülhetni, az instructorra, ki otthon netalán megfejtendő fel
adatai elkészítésében segítségére legyen — épen nem szorul, 
s ha ily mentor tapintatlan, többet ront mint épit, többet 
elsenyveszt. a gyermek tehetségeiből, mint fejleszt, butit és 
nem oktat.

Ha a gyermek gyengébb tehef'-éírii, ha első nevelése, 
bár mi okból elhanyagolt, ha nem volt szerencsés az okta
tás első órájától lógva oly tanítót, nyerhetni, ki munkásig 
és tevékenység mintaképe gyanánt hasonló erényeket növen
dékében is serkenteni és jó irányban megszilárdítani képes 
mert a. munkás tevékenység ösztöne természettől fogva min
den ép, egészséges gyermekben úgyis meg van, akkor kívá
natos jó instructor, ki a gyengébb munkakedvet serkenti, 
a tevékenységet fejleszti, a szolgalmi időt rendszeresíti, szó
val a mutatkozó hiányokat ellenkező jó tulajdonságokkal 
helyettesíteni igyekszik.

Képes lesz-e rá a házi tanító, vagy sem, azt készült
sége ismeretei, miveltsége, tájékozottsága, munkakedve, kitar
tása, türelme és tapintatossága határozzák meg. Azért, ha 
valaki kérdezi : szükséges e instructor, ha a gyermek nyil
vános iskolába jár, feleletünk : az a többi között attól na
gyon is függ, tehetünk e szert megfelelő egyénre.

E kérdésre nézve jövő alkalommal még lesz uehány 
megjegyzésünk ; addig gondolkozzunk mint. jó szülők a tá
volságról, mely házunk és az iskola között van, az eshe- 
tőleges veszélyről, mely gyermekünket útközben érheti, tud
juk meg öoszemlélet és tapasztalatból, szeret e gyermekünk 
a játékon kívül mással is foglalkozni, kérdezzük meg, ha 
már járt iskolába, tanítójától, mondja meg őszintén, halad 
e a gyermek, minden irányban úgy, mint kívánatos, dolgo
zik-e úgy, mint dolgoznia kellene, szükséges vagy legalább 
k / v á n a e ,  hogy valaki a gyermekkel az iskolán kívül is 
tanítva foglalkozzék? Fejtegetésüket a nyerendő válaszok
tól tételezzük fel.

a szavakat, hogy annál erősebben törjön ki később. Kipirult arcz- 
czal tekinte körül, s tekintete Ciot.iíd kisasszony kérő szemein 
akadt meg. Ez lecsillapító kissé indulatát és végre is igy szólt:

— Báróné ! Ismerem a Liszteietet, ruelylyel kegyed iránt vi
seltetni tartozom, de tudom azt is, hogy neui vagyok szolga, és 
kitörő indulattal tévé hozzá, hogy jogaim is vannak !

— Úgy ? és melyek ?
— Mindjárt az is, hogy ily bánásmódot mint nevelő meg ne 

tűrjek.
Nem! ez már több volt mint mit a báróné eltűrhetett volna, 

annélkül sem szók a fékezni indulatát és heves szavakba tört ki.
— ön megfeledkezik arról, hogy önt fizetem, hogy ön Vol

gám, hogy . . . .
— Anyám az égre ne feledkezzél meg . . . szakitá őt félbe 

kéröszavaival Clotild kisasszony.
— Bárónő ! szíveskedjék szobájába vonulni 1 — szólt szigor

ral reátekintve a Hegyszegi kastély úrnője.
Az ifjú bárónő arczát. szégyenpír futá át, egy kérő pillantást 

vetett Nádorira, majd kis öcscséhez ment leemelő őt a zsámolyról 
s halkan így szólt hozzá.

— Nádori ur el akar hagyni bennünket, meny Ernő, ne en
gedd — szólt és távozék.

— Ezek után báróné önérzetem is felszólal és arra készt, hog_, ,
köszönjem eddigi szívességét és hogy kijelentsem, hogy házában 
tovább nem maradhatok. I

Nem -  nem ! önnek nem szabad elmenni Nádori ur, hisz 
még nem is tudok egészen jól olvasni, nem ön itt marad, szólt ! 
Ernő, s odafutott Nádorihoz, kezét megfogva és szeretetteljes sze- I 
mekkel csüggött annak tekintetén.

Sajnálkozva tekintett Nádori a fiúcskára, kit barátságos mo
dorával és szívességével egészen megnyert, úgy hogy Ernő jobban 1 
szerété őt és inkább engetlelmeskerie.lt neki mini anyjának.

— Nem kedves Ernő; bár sajnálom, hogy itt kell önt hagy
nom, de máskép nem tehetek — — szólt és megcsókoló a sírásba

M e g h l y f i s

j a  b á c s b o d r o g h i  f ió k -  m é h é s z -e g y le t  V I .  k ö z g y ű lé s é r e , m e ly  
f o ly ó  é v i  a u g u s z tu s  2 8 - á n
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; összekötve Adón (a Tisza mellett, gőzhajó állomás) fog meg

tartatni.
Egyletünk által évenkint más-más helyen tartatni szo

kott közgyűléseinek főczólja : az okszerű méhészet megked- 
veltetése s ezáltali terjesztése.

Alig ismerünk gazdasági ágat, mely oly kevés költség 
és fáradsággal — jó időjárás mellett — oly nagy hasznot 
hajtson, mint a méhészet. De a méhészetet okszerűen, he
lyesen kell kezelni, hogy a virágkelyliekben levő milliókat 

- hiányos kezelés miatt pazarolva ne hagyjuk elveszni.
Azért egyletünk fölkeresve oktatja a méhészet-kedve

lőket, a tévnézeteket helyreigazítja, stb. Minden azonban 
csak ügy fog sikerülni ha közrészvét fogja vezetni önérdek 
nélküli törekvésünket. Ennélfogva barátilag meghívjuk mind
azokat, kiknek hajlamuk és kedvük van a hasznos méhé
szetben, közgyűlésünkben való részvételre s kiállításunk meg
szemlélésére.

A gyűlés helyisége a városi nagyveudéglő.
Belépti jegyek ára 20 kr. Diszebédi jegyek (kávé és 

borral) I frt 50 krért válthatók a közgyűlés napján a 
pénztárnál ; kéretnek azonban a résztvenni szándékozók, ezt 
aug. 20-ig a helyi bizottsággal tudatni.

A helyi bizottság gondoskodik szabad lakásokról is 
azok részére, kik aug. 20-ig jelentkeznek.

Tárgysorozat :
1. Augusztus 27-én ismerkedési estólv a nagy vendéglőben.
2. Augusztus 28-án reggeli 8 órakor a kiállítás meg

nyitása.
3. 9 órakor eiőértekezlet.
4. 10 órakor meguyittalik a közgyűlés a helyi bizott

ság elnöke által, mire a szó’ á~os üdvözletek következnek,
5. Megválasztatik az elnök, a jegyző, a bíráló- és 

számvizsgáló bizottság a VI. közgyűlés tartalmára.
6. Értekezések :

a) A méh fontossága a háztartásban. Wolf József 
űr, Ad&ról.

kitörő fiú arczát. Ajánlom magam báróné, — szólt és szobájába 
vonult.

* * **

Nádori távozta utáu a bármié kimerültön dilit a pam'agra, 
melyről heves indulata közben felugrott. Ernő pedig duzzogva vo
nult a könyvszekrény mellé, hol csak hamar elfeledő bánatát, ma
gát szórakozván a képes divatlap alakjaival.

A báróné csengetett, és Clotild kisasszonyt hivató be.
Félénken, remegve jött ez be, és anyja előtt megállva meg

hajolt.
Báró Hogyszeginé szerette gyermekeit. De ezen szeretet alatt 

olyant k. II értenünk, milyen egy ily nő jellemével megegyezik. 
Nem azon anyai sz-retet honolt keblében, mely gyermekének min
den lépésekor remeg, mely megkívánja, hogy a gyermek teljes 
odaadással, bizalommal csüngjön anyja keblén; nem. Az ő szere
tett* csak abban nyilvánult, hogy gyermekeit úgy nevelje, hogy

a vi'ágba klépvén, rangjukhoz, születésükhöz és czimükhoz 
méltó állást, foglaljanak el. Mért nem csodálhatjuk azt, hogy gyer
mekei inkább tisztelték őt, mint bizalommal viseltettek volna irá
nyában, inkább féltek tőle, mint szerették.

— Hivattál anyám ! — szólt félénken Clotild.
- Igen hivattam önt, hogy magyarázatát adja azon illemte- 

len viseletnek, milyent ön Nádori jelenlétekor tanúsított! Clotild 
halvány arcza elpirult----- de egy szót sem szólt.

— Nos bárónő ! feleljju kérdésemre.
— Én nem tudom mit gondol anyám, nem tudom viselőiem

ben mi volt az illeni télén — szólt Clotild.
— Nem tudja?? kiáltott fel gúny nyal párosult indulattal a 

bálóné. Nem tudja ? de azt tudni fogja, hogy egy szolgát, ha el
bocsátani szándékozom és hibáit említem, úgy azt önnek védeni 
és hibáit palástolni nem illik.



b) Mely bajok állhatnak be egy éven át a méh- 
telepen és hogyan lehet ezeknek elejét venni vagy orvosolni. 
Gyetvny Béla úr Adáról.

c) Mely anyag a legalkalmatusb olcsó s mégis czél- 
szerü méhlakok előállítására, és hogyan Készíttetnek ezen 
lakok a legegyszerilebben ? Gyakorlatilag Turnovsky Sándor 
úr Filipovárúl.

d) Az egyleti vezető által teendő indítvány tárgya
lása „a mézértékesitésről."

7. A jövő évi közgyűlés helye és megtartási idejének 
kitűzése.

8. Nyilvános és ünnepélyes kiosztása a kitűzött jutal
mak- és elismerő-okiratoknak

9. Az egylet által kiállított tárgyak megszemlélése és 
ismertetése.

10. Díszebéd d. u. 1 órakor.
11. Az adai belső méhészegylet - Wolf és Gyetvay 

araknál (itt lesznek elhelyezve a kiállított, élőinéhek is) a 
külső méhészegylet — Katona úrnál — és Tökcfi József 
úr méh telepeinek megtekintése.

12. Este a méhbarátok tiszteletére a városi „Epres- 
kertben" tiszai halpapiikás melyet a helyi bizottság ád. 
Utána tánczvigalorn.

A dán, 1879. julius 2-án.
Wolf József Turnovsky Sándor

* helyi bizottság jegyzője. egyleti vezető
J a b l o n s k y  J ó z s e f

» helyi bizottság elnöke.

H I R  E K
-- A bajai iparos ifjúsági-egylet által tegnap este a „Bá

rány" vendéglő nagytermében rendezett hangverseny miudeu te
kintetben sikerültnek mondható. A dalárda — tekintetbe véve 
rövid idejű fenállását. - elég szabatosan működött ami főleg derék 
karmesterüknek, Hackl Ernő urnák köszönhető. K o ze lla  M a risk a  

k. a. Arany János „A fülemüle" czimü költeményt szépen szavalta. 
„A kompauistók" czimü 1 felvonásos vígjátékban ugyancsak ki
tettek magukéit M illle r  A m á lia  k. a. (Bányainé Magdolna), T a m á 

s i t ) E r z s ik é  k. a. (Hermina), K o vá ts  S á n d o r  a r  (Kányái) úgy a 
többi szereplők is derekasan megálltak helyüket. Midőn e sorokat 
írjuk, a táncz veszi kezdetét, mely a nagy meleg daczára is, elég 
élénknek mutatkozik. Többet jövő számunkban.

— Anyám, de Nádori oly jó, oly szívesnek mutatá mindig 
magát irányomban, ós oly szeretet,re méltó . . . .

— Elég !Ön kisasszony elfeledi, hogy ön bárónő, hogy ön Hegy
hegy úrnője, és elfeledi, hogy Nádori egy pórfiu.

— Anyáin ! ne gyalázd öt, ne báuts engem! mert én Nádorit 
sze—re—tem.

Ha most én egy képzelt regény vagy beszélyird volnék, úgy 
most egy nagyhatású jelenetet Írnék le a szives olvasónak. így 
iniám körülbelül: Alig monda ki Clotild e végzetes szót: szeretek
----------------a bárónét inprimo íelsikoltatnám, azután négy
lassankint halkanuló „uh" ot adnék szájába és az ötödik „ah" mii 
elájul tat,iiám. A leányt pedig úgy festeném, hogy „alig mondá ki 
e szavakat melyek életüdvéd látszanak és hivatva is valának kife
jezni : sze—re—telt leborulna anyja elé, térdelve kétezer szeresen 
kérve bocsánatot. És igy folytatnám: de az anya szívtelen pogány 
maradt, nem . . . .

De én nem képzelt dolgot irok le szives olvasó ! nem ! én 
tárgyamat nem a képzelet országából, hanem a való honából ve- 
véin ezért csuk egyszerűen de valóan adom is elő.

A báróné szigorú artistán a legkisebb változás sem vnla ész
revehető, néhány pillanatig merően leányára nézett, majd e szó
kat mondó:_Menjen Clotild olvasó asztalához, itt nem játszunk vígjá
tékokat. mert meg vagyok győződve, hogy ön nem érzé komolyan 
azt miket beszélt.

— De anyám . . . .  én
— Üljön le bárónő és olvasson !
— Etiy okkal több — szólott, magában a bárónő — hogy 

Nádori házamból távozzék. Majd pedig csöngetett, és a kocsit 
parancsold elő, hogy a szomszéd faluban levő barátnéját, meglá
togathassa. Csakhamar átöltözködött, és negyed óra múlva már 
kirobogott a díszes sétakccsi a kastély kapujából.

(Folyt. küY.)

— Végtérgynlás. A postarablással vádolt Mikosevits test
vérek elleni végtárgyalás jövő hó 24-én fog a szabadkai kir. tör
vényszék fenyitő osztálya előtt megtartatni.

Bogdáni Tauda asszony f. hó 12-én a „Bárány" szálloda 
termében hangversenyt adott Mandl Béla és Matusek Antal urak 
közreműködésével nem felette nagy számú Közönség előtt. A hang- 
versenyző négyszer lépett fel kitűnő iskolázott hanggal, a legfi
nomabb árnyalatokig terjedő bangszinezéssel, az arczkifejezésben 
kísérhető érzelemmel a legnyugodtabb testtartást egyesítvén. Any- 
uyira ragadta el első felléptekor a közönséget, hogy merő esodál- 
kodás miatt tapsolni majdnem elfelejtett, mit későbben kipótolni 
igyekezett. Énekét Matusek úr szakavatottan kisérte. — Mandl 
Béla ur mint zongoraművész lebilincselte a közönség figyelmét 
rendkívüli technikája által, melyet különösen Chopin „G. Moll 
balladájában" és Rubinsteiu „Tarauttílle“-jában tanúsított mig 
Reinecke „Gavotte"-jóban kulves simulékonysággal hódított. Üd
vözöljük városunk fiát a zene azon magas fokán, melyre fiatal kora 
daczára, már fölemelkedett. — Miut halljuk, í. hó 16-án hang- 
versenyző az említett urak és Erdélyi Gyula ur közreműködésé
vel még egy hangversenyt rendez. A megállapított műsorozat a 
következő: l. „Graudes variations" (ltodé), előadja a hang ver- 
senyzőnö. 2. a) „Nocturne" (Chopin); b) „Concert Mazur" (Ru- 
binstein) zongorán játsza Maudl Béla ur. 3. „A matróz hit
vese" , alkalmi költemény az „Arrogante“-ünnepélyre Erdélyi 

j Bélától, szavalja Erdélyi Gyula ur. 4. „Magyar népdal1', énekli 
i a haugversenyzüuö. — 5. a) „Roiuáncz" (Rubiustein); b) „Finálé" 

fl. moll sonatából (Chopin), játsza Maudl Bélu úr. 6. Nagy 
1 dallam „ltigoletto-ból (Verdi), előadja a hangversenyzönö. — 7.
! „Magyar rhapsodia" (Liszt), előadja Mandl Béla ur. — 8. „Loise- 

let", concert mazur (Chopin), énekli a hangversenyzönö, — Az 
ének kíséretét Malusek Antal ur volt szives elvállalni. — Be
lépti dij: Körszék 1 írt 20 kr. zártszék 30 kr. állóhely és karzat 
50 kr. Jegyek előre válthatók Kollár Antal ur könyvkereskedé
sében.

— Értesítés ajÖYÓ tanévre. A bajai állami tanitóképez-
dében az 1879—80. tanév sept. 1-én kezdődik. A növendékek beí
rása aug. 25-től 31-ig tart. A fölvétel iránti folyamodványok aug.

1 20-ig az igazgatóságnál nyújtandók be. Fölvétetik minden oly ép- 
} testű növendék, ki 15 évét meghaladta, s a magyar nyelv, szám

vetés-, földrajz- és történelemben legalább annyi jártassággal bir, 
a mennyit a gymnasium, reál vagy polgári iskola négy alsó osz
tályában tanitauak. A belépni kívánó növendék erről vagy nyilYá 
nos iskolai bizonyítványt köteles előmutatni, vagy felvételi vizs
gának kell magát alávetnie. Korát mindenki keresztlevéllel, testi 
épségét orvosi (bélyegmentes) bizonyitványnyal köteles igazolni. 
A fölvételi vizsgálatok aug. 30 án, a javító vizsgálatok aug. 31 én 
tartatnak. A képezde gyakorló iskolájába sept. 1-én történik a 
beiratás. Felvételi dij 1 frt, tuudij 2 írt., könyvtári dij 25 kr. Sze
gény sorsú gyermekek hiteles szegénységi bizonyítvány alapján 
tandíjmentesek. Dr. Bartsch Samu, igazgató.

— Uj zenemüvek. Az „Apollo" zenemüfolyóirat. legújabb 
(augusztus havi) száma következő tartalommal jelent meg: t. 
Arabeszk Wachtel Auréltól. 2. Improraptu Zapf Antaltól. 3. Ka
talin polka Szentesy Bélától. 4. Két, dal gyermekkarra szerzé Kapi 
Gyula. 5. őszi dal, szövege Arany Jánostól, dallatna Gervay Sán
dortól. 0. Esti dal, zongorakisére.ttel három kézre, Állaga Gézától.
7. Kék a kökény, dal KuthentŐI, dallamát szerzé Bogisich Mihály. 
Az Apollo előfizetési ára a julius-deczeraberi télévre 3 frt, mely 
az Apollo kiadóhivatalához (Budapest, vár, Verböezy-utcza 179. 
szám.) cziraezve küldendő be, legczélszerüebben postautalvány ut
ján. Az Apollo ezen egyetlen hazai zenészeti közlönyünk nyolez évi 
fenállása alatt már is egy oly becses magyar zeneirodalmi gyűjte
ményt alkotott, mely úgy kiállítás mint tartalomra nézve bármily 
zenegyüjtemény díszére válik, olcsóságra nézve pedig vetekedik a 
legolcsóbb külföldi kiadmányokkal s ezért pártolásra méltán 
ajánlhatjuk.

— „Tilkördnrabok" irta Szikszay József, Bpest, 1879. 95 
lop. Szerző sajátja, ára ?

— Esztiiéi*, a deintmomlc. Parisban oly nő hal t meg a 
napokban, kinek haldia nem egy édes emléket kelt fel azokbau, 
kik életük javát Lajos Flilöp király alatt töltötték el. Ez Guimond 
Eszther. egyike azoknak, kikkel Dumas Sándor felfedező útjában, 
melyet a párisi világ eddig ismeretlen régióiban tett, először talál-



kozott. Eazthev a demimODtleok első hősnője, volt, s igen tekinté
lyes környezetet, tudott, maga. körül tartani akkor is, mikor már 
agy beszéltek róla, hogy „val * lm szép lehetett11. S annak köszön
hető. hogy korát nem igen igyekezett eltitkolni soha, az első rán
cot nem erőlködött elsimítani homlokáról, hanem kellemmel igye 
kezett megöregedni. Salonja, mikor megszűnt a szerelem templo
ma lenni, a tudományok, művészetek és jókedv temploma lett. Gui- 
mond Eszther nem az igazi, tökéletes értelemben vett szépségek 
közé tartozott; termete alacsony, arcza „széleses", majdnem fér
fias vonásokkal, melyről azonbau meggyőző kifejezés, t> erős aka
rat sugárzott le. Volt egy mellékneve is, „oroszlán." Tulajdonképen 
minden ok nélkül adták rá e nevet, mert senkit sem tett tőnkre; 
csak egy-ké.t embert karcolt meg egy kissé. Utolsó diadalát a 
commune alatt ünnepelte. Díszes szalonjában, melynek kifogásta
lan volta fölött aggodalmasan őrködött, egy napon a commune tü
zérei rontottak be, s nagy sáros csizmáikkal a diszes karszékekbe 
akartak telepedni. A durváhakat „leszármaztatta, a pincébe, a bo
roshordók mellé, a kissé finomabb modern harcosoknak pedig meg
ígérte, hogy nézni fogja, mint bömbölnek majd ágyúik a versaillesi 
csapatok ellen. „Ez volt az én utolsó diadalom11, szokta volt mon
dani, „kicsi híja, hogy nem tettek meg az „Ész királynőjének." 
Eszter 63 éves volt. Idegbetegségben halt meg. mely már három 
hónap óta kínozta. Előre érezte halálát. Végrendeletében meghagy
ta, hogy balzsamozzák be, s elegáns öltözetben azon diszágyra te
gyék, hol betegsége alatt rokonait és barátjait fogadta Ingatlanain 
s drága ingóságain kívül még 600 ezer frankot hagy hátra. Gui- 
mond asszony levelezéseit, melyeket államférfiakkal, miniszterek
kel, különösen Anglia legelőkelőbb államférfiaival folytatott, egyik 
legutóbbi barátja ki fogja adni.

Dr.
Felelős szerkesztő : 

B A R T S C H  S A M U .

gépeket
PH. MAYFARTII & Cornp.

g é p g y á rá b a n  F ra n k fu r t  a. M

UMHATH* T

Szerkesztői üzenetek.
V e n d é g l á t á s ,  igen prózai, noha a sok fűzfapoéta által agyonverselt 

szerelmet megénekelni akarja.
B o k r o s i .  Halvány arczu . . .  Öncsalódás . . . .  Közölhetők volná

nak, ha az Írásjegyekre is kiterjedne szerző figyelme. így költeményeinek 
oly alakja van, miDt a be nem fűzött füzőczipőnek, a mi nem Dagyon vonzó. 
Talán csak tiera hiszi, hogy a szerkesztő minden saru, czipő, topán, bocskor 
fűzője legyen.

D hoz .  Distichon kaptájára húzott prosa.
Szeress amig lehet . . .  A hold szerelme . . .  A sir virága . Közöl

ve lesznek a mint a sor rájuk kerül.

Üzleti tudósítás.
Baján, 1879. augusztus 13-án.

Búza 10.80 zab 5.— bab 7.— árpa 6.— rozs 7.20 kétszeres 7.—■ 
köles 4.60 kukorica 6.—.

Az árak 100 kilogr. után.

szegrendszerre 1—4 vonó 
marha erőre alkalmazva, 
szabnavető-, rosta- és tisz- 
titószerkezettel , faállvá
nyon vagy egészen vasból, 

legújabb szerkezettel, tartós és olcsó árakon szállít Becs vagy Pestről bér
mentve és kezesség mellett, továbbá

T n  j Q  ii íí n, n  1/ gj um-clváiasztü-
t I  ö

m e z ő g a z d a s á g i  g é p g y á r o s o k
PRÁGÁBAN

ajánlják a szilárd kivitel, könnyű járás, nagy 
munkaképesség és tiszta cséplésről legelöuyeseb- 
ben ismert, úgy rámán álló mint kereken járó

kézi- és járgány
c s é p l ő g ’é p e i k e t

1 -töl 8 ló, vagy ököreróig.
Továbbá készítünk különféle nagyságú és elismert 

jó minőségű
tisztitó  ro stákat, kukorioza morzsoló- 

W k á t és szecskavágókat.
iflr Illusztrált árjegyzékek dij mentesen és franco.
lift 2 9 -3 6

Hirdetm ény!
Baja város tanácsa részéről közhírré 

tétetik : miszerint a város közönségét ille
tő bor és sör mérési regál jog, úgy a 
bárány vendéglő épületének bor, sör és 
pálinka mérési joggal összekötött hasz
nálatok külön-külön 3 évre leendő bér
beadására f. évi augusztu s hó 25 ik 
napjai) d. e. 9  ó rak o r Baján a város
háza nagytermében nyilvános árverés 
tog tartatni, — melyre a bérbe venni 
szándékozók bánatpénzzel, és pedig: a 
bormérés're 1800 írt, sörmérésire 500 írt 
és a bárány vendéglő bérletére nézve 200 
frt készpénzzel, vagy ugyan annyi érté
kű papírokkal ellátva meghivatnak; bá
natpénzzel ellátott s lepecsételt Írásbeli 
ajánlatok Baja város tanácsához czimez- 
ve, az árverés megkezdéséig szinte elfo
gadtatnak

Időközben az árverési feltételek a vá
rosi gazdasági hivatalban előlegesen meg
tekinthetők.

Kelt Baján, 1879. évi augusztus hó 13-áu
Rajcsányi József,

gazdasági tanácsnok.

A svzékeslehervari o rszág o s k iállításon  az a rany  erem m el dijazlatott.

BrogleJ.&lilller
gép- és rostalemez-gyárnokok 

BUDAPEST, MABGITIHl) KÖZELÉBEN
ajánlják a már közelgő idényre honunk több gazd 
kiállításán versenyképességért első díjjal jutalmazó*, 

javított
á th a tó  porszitákkal (konkolyt, bükkönyt, zabot stb. választó rosta) mely gépnek n A a < ,v l>  (B acke r

> m i  n  szapora és tiszta munka-eredménye minden más afféle gyártmánynyal versenyez, va- *  m illió jára
almint tisz tító  ro sták  BACHEH m in tá já tn . Rostáink az elismeit legjobb, Bncker rendszere szerint készitvék az eredetitől semmiben sem térnek el. 

ennélfogva munka-eredményük is azonos marad az eredetiével.
Ajánljákjovábbá'tisztító-rostákhoz és cséplőgépeikhez való rostalem ezélket mindennemű minta és nagyság szerint, a legjutanyosabb áron. 

* A közúti lóvonatu vaspálya n gyárig közlekedik.. Árjegyzékek ingyen és bérmentve. •

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján




