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Előfizetési felhívás!
Jövö hó elsejével új negyedév kezdetét ve

vőn, lelkérjük a nagyérdemű olvasó közönséget, 
szíveskedjék előfizetését megújítani, illetve la
punkra előfizetni.

A lap iránya a t. ez. közönség előtt isme
retes, komoly és higgadt magatartásáért, melylyei 
csak a közjót előmozdítani s a közérdeknek hasz
nálni óhajt, kezeskedik jelenlegi szerkesztőnk is
merete* egyénisége.

H ogy n gyakran roham osabban le 
zajló  esem ényekkel lehetőség szerint lé
pést tarthassunk, elhatároztuk, hogy bár 
áldozatok árán is, lapunkat hetenkint 
k étszer  m ég pedig tekintettel u vidéki 
tisztelt o lvasók ra, lehetőleg szerdán és 
szom bati napon kiadjak, a jelenlegihez  
hasnnlő változatos tartalomm al, valam i
vel kisebbített alakban.

Daczára a k étszer i megjelenésnek az elő
fizetési ár a je le n leg i marad, még pedig 

negyed évre I l'rt 545 kr
fél „ . . 2 „ 50 „
egész „

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
és anyagi támogatását tisztelettel kéri

a  „H AJA" kiadója.

Köztereink és utczáink befásitásáról.,
Ha körültekintünk városunkban, sőt ennek J 

határán, s visszagondolunk arra, miként volt itt | 
és ott minden csak 5— 10 évvel is ezelőtt, lehet* ! 
len észre nem vennünk, hogy bár a város keres- I 
kedelme, sőt ipara is bizonyos tekintetben hányát- | 
lani kezd, mégis haladunk, szebb lesz minden, i 
Különösen jól esik a szeműek — a hőségben tes
tünknek is -  hogy a fák az utczákon, a tere
ken, az utakon szaporodnak.

Nézzük a Sz. Antal-utczát! Pár évvel ezelőtt, 1 
noha tán ez a legszebb utczánk, benne a déli j 
órákban végig menni, igazi kín vala ; ma két 
hosszú fasor véd némileg az égető nap hevétől s ' 

j milyen lehet ez utcza 10— 20 év múlva ? A Nagy- I 
I utcza a vaakuti úttal — bár azelőtt is voltak 
j benne fák szórványoson, -  ma az. idegenre csak- 
j nem kitörülhetlen benyomást gyakorol. így van I 
| Vásár-terünk sat. hol vagy semmi, vagy oly ke- 

vés iá volt, hogy találhatott ugyan az ember né- 1 
I mi árnyékos helyet, de annak élvezhetéseért előbb 
! egy hoiuokiengert kellc átgázolnia. Ellenben vau- 
I nak egyes ulczáink, melyeket akárhány „ligeti" 

házlakója irigyelhetne tőlünk.
I Egy idő óta különös szorgalom, mondom — |
| különös szorgalom, fejtetik ki a befásitás körül. 1 

És mily szép volna, ha minden egyes ember, sa- j 
| ját különös hasznára is, a lehetőségig befásitaná ! 
i háza elejét! A terek, utah és közhelyek annak j 

gondja maradna, ki eddig a szép és hasznos iránti j 
! jó érzékénél fogva dicsérendő buzgalommal iparkodik ! 
J enyhíteni az utas fáradalmát, kielégíteni a ' üde ' 
I levegőt kereső vágyát.

Tekintsük már most az itt tenyészteni szó- | 
; kott faueineket úgy, amint azok különféle szern- 
i pontból hasznot adók, és a  melyek talajviszonyunk- ! 

hoz képest legjobban ajálhatók az ültetésre.

Ez előtt alig láthattunk eper- és ákáczfán 
kivül mást. Ma már válogatósak vagyunk, nem 
tetszenek ezek. Talán mert nem eléggé nőnek 
földünkben, vagy neui értékesíthető faanyagok, 
vagy miért ? — Mert nem tetszenek, nem, mert 
a szomszédnak, háza előtt is olyanok vannalc| 
mert válogatósak vagyunk, olyat akarunk, amilyen 
másnak nincsen. Pedig ez a lehető legroszabb 
számítás !

Az eperfa hosszú időn keresztül táplálja ba
romfiakat, — gyümölcsével, és -  mi tagadás 
benne — magunk is jó izün esszük meg néha. 
Fája a lehető legjobb anyagot szolgáltat különféle 
gazdasági eszközök, bútorok és esztergályos mun
kákhoz. Növése elég gyors.

Az akácz nálunk igen gyorsan nő, gazdasági 
eszközeinket csaknem kizárólag ennek fájából ké
szítjük, s átalában minden czélra jól használható. 
A tnl nedves helyet nem szereti, trágyagödör mel
lett kivész. Virágját ha szépségre nem is határo
zottan, de hasznosságra felül mulja-e valamely ná
lunk diszlő fáé ? Méheinknek oly mennyiségű anya
got szolgáltatnak, hogy kellő viritás mellett min
den két napban Összes üres sejtjeiket képesek 
azokból megtölteni, mit értelmes méhészeink elég
gé bizonyíthatnak. A gyógyszertárak megveszik 
virágját, s jó áron eladják, mert az ákáczvi- 
iág főzet (thea) igen jó orvosság a köhögés ellen.

Legújabban boglár- és bigeböczfákat szeretnek 
ültetni. A boglár gyönyörű koronát hajt, azonban 
a dús táplálékot igénylő növény fog-e diszlcni ho
mokunkban oly időig, amidőn igazán széppé vál
nék ? Fája lassú növésű, azonban jól használható. 
Van azonban egy oly tulajdonsága, mely, ha ül
tetésére több ajáulatot is tehetnénk, jó oldalait 
lerontaná. Levelei alsó részén pehelynemü növés 
van, melyet rendesen levélszőrnek szoktak nevezni. 
E pelyhek a szél által lesodortatván a levelekről 
-  mivel igeu finom apró részekből állanak — a 

lélegzés alkalmával a tüdőbe szivatnak — s álli-
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Beszéde.
(Vége.)

Most már melyik utat válasszuk, hogy javulás 
felé vezessük c beteges állapotot ?

Az amerikai mód nehéz és hirtelen be sem is hoz
ható. Ott, Amerikában, a nép, mely erős úttörő fajok
ból képződött, tehát már szelleménél fogva nem várva 
subventiót, útmutatást fölülről, de tsüggedellenül neki 
tör a legnagyobb akadályoknak ős azokat le is győzi, 
mint nz eredmény mutatja; mindenki igyekszik a 
szomszédja jó példáján indulni és azon lehetőleg túl- j 
tenni.

SegitB magadon, Isten is megsegít: ettől van áthat
va minden institutiója az Amerikainak, a mi ki nem zárja, 
sót növeli a közös érdekek iránti lelkesülést, s érezvén, 
hogy mennyi függ a jó, practicus neveléstől, minden uj 
letelepedésnél első dolga egy oskolát és templomot 
építeni.

A világon sehol sincs annyi gazdasági — s egyóbb 
a nép közös érdekeit érintő egyesület mint az Egyesült 
Államokban.

Alig szükséges fejtegetni mennyire nem alkalmaz
ható mind ez mi nálunk. — A mi régi, évszázados mu- 
nlcipalis rendszerünkhöz — mely ugyan az utolsó ‘10 
év óta kissé elhanyagoltatott, de a mely rendszernek ' 
kifolyásaként népünk szelleme tekinthető — igen csekély | 
módosítások mellolt, inkább azon ritka jósiígu községi 1 
rendszer illene mintául, mely a ungy menyei biroda
lomban annyi hasznosat és üdvösét eredményez a köz- ! 
Bégeknek s így az űsszállamnak is.

Hn nz ember mélyebben tanulmányozza a khiuaik 
i intézményeit, azt látja, hogy nincs mit csúfolkodnunk,
‘ hanem hogy igen sok van ott, mi utánzásra méltó. Úgy ! 

látszik, hogy minden község helyben bírja saját anya- 
könyvét, tudja mindenki, mert közvetlenül tudomást 
szerezhet, hogy mennyi adót fizet, hogy az ingatlunok 
miből állanak magában a catnsterbeu. s hogy mennyi ! 

j teher van rajta. Ebből következtethetni azt is, hogy a 
földhitel-viszonyok egészen mások lehetnek, mint nálunk I 
ahol oly nehéz aparatussal jár minden.

Visszajövök tehát még egyszer arra, hogy nálunk ! 
a községben kell kezdeni a culturát; fölhasználva egy
előre a községi úgynevezett honoratiorokut, u. m jegy
zőt, orvost, a bírót, a papokat. Így talán segíthetnénk 
gyorsan földmivolésiink egyik ÍŐ baján, s pedig aunál i 
könyebben, mert egynéhány fóur már jó példát adott. !

De lássuk most már hogy állunk közlekedéseink j 
dolgában.

Magyarország épített 880 mértföld vasutat; ezek 
legnagyobb részben Németország vasutaihoz vannak . 
csatolva, mely, miután magához édesgetett mint egy 
syrén, most annyira felemelte a vitelárakat, hogy lehe- j 
tétlen gabonánkat ez irányban nz európai piuczokra 
vinni, s kényszerítve vagyunk az adriai tengeri utat i 
keresni fel, a melyre én már 11 év előtt hasztalanul 
hívtam fel a közfigyelmet.

Egyébiránt saját vasutaink is oly magas árakat 
szabnak, hogy eddig csakis a lisztkivitelnek — mely ál
talános európai közkedveltségnek örvend — sikerült 
állandóun magának a külföldre utat törni. De sikerült 
ez által meggyőzni arról is, hogy a tengeriut Hamburg
ba olcsóbba kerül, mint a vasút, azon magas taritfa 
miatt, melyre Németország akar bennünket kénysze
ríteni.

Mi tehát terményeinknek állandó pinezot csak úgy 
szerezhetünk, ha olcsó vízi utón vihetjük azokat, ha

nem is egészen az Adriáig, de legalább az ahhoz vizi 
utón elérhető legközelebb fekvő pontig.

Nem szeretném, hogy a vasutakat illetőleg félre- 
értetuém. Én elismerem hasznos voltát a magyarországi 
vasúinknak, mert az bizonyos, hogy az utolsó 20 év 
alatt készült vasutaknak köszönhető a gazdagodásnak, 
azon foka, hova Az oó/zág emelkedett, mely az utolsó 4 
év alatt az adóemelési 80 millióval lehetségessé tette. 
De hogy vasutaink forgalma nagyobb lendületet nyer
jen, szükséges, hogv folyóink, melyek hajózhatók, csa
torna-hálózat által kapcsoltassanak egybe, mely lehe
tővé tegye, hogy öntjözés által a termelőképesség fo- 
koztassék, s továbbá, liogy közutaink szaporittassanak. 
Mert ma úgy állunk (ízekkel, hogy néhány állami utat, 
s talán némely hegyes vidékeken létezőket kivéve, köz- 
utaink járbatlansága Általános és méltó panasz tárgyát 
képezi.

Nincs ország, mely szerencsésebb helyzetben vol- 
i mienknél a folyókat illetőleg. Itt van a hatalmas 

Duna, Tisza, Szí vu, részben a Dráva és Maros — mind 
hajózhatók.

Gróf Szécht nyi István 1830-ban két gőzössel ke; 
dette mega hajózást, s íme, ma több mint 250 gőzös 
és 4000 különbi >ző hajó közvetíti a vizi forgalmat, s 
vannak gőzösein! c, melyek 10—12 uszályt, nz az 50—00 
ezer mázsa terhet, vontatnak, melyeknek szállítására 10 
gözmozdony és ! 4)0 vasúti kocsi kellene. — Az összes 

ink felérnek 1000 gözmozdonynyal i 
csival.
zen örvendetes fejlődése vizi közleke- 
bennünket arra. hogy azt tovább fej
vén : a VukovHi-Snmntzi csatornát és 
mellett a Száva- és a Kulpának hajóz- 
Károlyvárosig, sót talán feljebb is, 

dg 2 vágányt is építhet 
alig lévén n távolság nagyobb pár 
által a fiumei kikötőbe a forgalom és

gőzöseink és hajó 
80,000 vnsuti ko 

Már maga 
désünknek felhív 
leszszük, létesít 
kevés javítások 
hatóságát egész 
Kulpa-Brodig, h >nn«n Fiúi 
a Fiumei vasút 
mértföldnél, s e



tólag — méregként hatnak az egészségre. — A 
bigeböcznck igen szép virágja vau, de más semmi 
jó t sem mondhatunk róla. Fája igen lassan nci, 
nagygyá nem igen lessz, koronája csúnya,, mert az 
ágak túl ritkák, mindig csak hegyükből hajlanak, 
s csak hegyükön lombos. Egy 26 éves bigeböcz- 
fa nem oly erős mintegy 10 éves ákácz s itt-ott 
bir egy-egy pamat levéllel.

Ezen fák helyett maradnánk inkább a régiek 
mellett, vagy ha mégis szerctnéi-k mást, ne feled
kezzünk el a kedves hársról, mely hosszan tartó 
virágzási ideje alatt a legkellemesebb illatot ter
jeszti. Koronája minden más fáénál szebb, virágja 
ugyanúgy használ miut az ákáczé, sót ennek még 
fölötte All. Azon állítás, miszerint földüuket nem 
kedvelné, alaptalan.

Igen jó képet nyújt egy gyümölcsfákkal be
ültetett utczu. Oserveuka széles utczáit négy gyü
mölcsfa-sor disziti ; öröm nézni a roppant és ki
tűnő gyümölcstermést. És mi tán bámulni fogunk 
rajta, ha halljuk, hogy egyetlen szem sem vész 
el : de minden lopott gyümölcs 6 fr t. S miért 
nyúljon valaki a máséhoz, midón a legkeskenyebb 
ház előtt is legalább 6 fa vau a két sorban.

Némely községben szokássá vált, hogy a 
gyermek, midöu az iskolából kilép, azon fák kö
zül, melyeket iskolás korában nemesített, egyet 
választhat, s elülteti egy e czélra rendezett gyü
mölcsösben ; a gyümölcstermést némely helyen a 
község szegényei javára adják el. Követésre mél
tó szép példa!

Kérdezhetné ugyan valaki, honnan vegyünk 
fát ? A város-, tanitóképezde-, a lövész-egylet és 
mások kertjeiben ezerszám neveltetnek a fák, s 
ha még nagyobbá lenne a kereslet; bizonyára oly 
mérvben fokoztatnélc tenyésztés által a készlet, szá
ma is, hogy a városból nem kell kiszorulnunk 
gyümölcsfákért.

Hasznos munkát végeznének egyes gazdáink, 
ha a birtokukban levő egyes limnnkbuczkákat be- 
fásitanák. Az erdőcske 20 — 4u év múlva, amel
lett hogy a homokot megkötvén, a dombok melletti 
művelhető földet a homok fuvatoktól megőrizné, 
hatalmas fakészletet szolgáltatna; az évenkint le
hulló falevelek pedig évtizedekeu keresztül a ho
mokot a átívelésre használhatóságig megterméke
nyítenék.

Nézzünk még egy dolgot! H a udvarkertjein
ket az ország bármely részéről jövő idegen meg
tekinti, elcsodálkozik- rajtuk. Nincs hely az ország
ban, hol oly kiterjedésben műveltetnék a virág- 
kertészet mint nálunk. És ez tanúskodik a lakos
ság finom érzékéről ; a költő azt mondja : ki a 
virágot szereti, rósz ember nem lehet. — Min
den udvar egy-egy örömhely; nem kell nekünk 
sem Erfurt, sem semmiféle magkereskedés, ma

gunk szerzünk be mindent önmagunktól; nem kell . 
nekünk kertész, — kertészek vagyunk, szeretünk j 
dolgozni és — szeretjük a virágot.

Haja, 1879. márczius 27-óu. j
Nádor. .

I Zombor, 1879. m ám . 23.

Tekintetes szerkesztő ú r!
. Hogy bekopogtató soraim a „Baja" liasáb- 
, jaiu szerfelett nagy helyet ne foglaljanak el, csak 
' röviden említem meg, megyénk központi városa 
: heti eseményeit. Haja réme, Nagy Pál bünpere 

most folyik s mint az egykori Biharmogve réme 
: Cseresei Inou s társai büupere alkalmával, a tár- 
j gyalásokra tóduló s újságokat hallani vélő kiváncsi 
j közönség nagy lehűtve távozott, ép ügy van most 

is, mivel az előbbi váltó helyett csak passzust 
\ hamisított., az utóbbiak pedig ember helyett disz- 
| nőt öltek.

A tegnapi nap mozzanata azonban érdeke
sebb, a mennyiben L, Gy. itteni szerb származású 

i löldbittokos gyászos esete a nép beszéd tárgya j 
lett, ki is életúutságből, sokak szeriut adótarto- 

1 zás miatt, életének véget vetni megkísértett. Az 
i Eszékről robogó mozdony elé a sínekre vetette 

magát, mi rá nézve oly balul ü tött lei, hogy a 
I mozdony kerekei két lábát térden felül inorzsol- 
: tik  szét s igy testét lábnélkül szállíthatták laká

sára ; életéhez nincs remény.
■ A heti esemény második tárgya kissé regé

nyest. Ugyan is a mai nap virradtára a vasúti 
parkban csinos feliér póivás figyel mekre bukkantak. * fog. * 1 
Kebléhez egy ezédula volt kötve e szavakkal : 
„4—5 napos bakagyerek", mi nem lehetetlen, 
mert a város hemzseg a sok katonától.

Hogy D ó r  o s z l ó  magyar község pár nap
pal leégett, hiszem, hogy tekintetes szerkesztő úr 
már tudja, bővebben uem is taglalom.*)

A s z e g e d i ,  d o r o z s ma i ,  a l g y ő i  és 
t á p é i  árvízkárosultak részére nagy mennyiségű , 
ruha- és élelmi-szerek szállítása foglalkoztatja I 
Zombor edzett magyarjait. Pénz adományok is . 
meginditattak , de erről egyelőre csak annyit ] 
irhatok, hogy a helybeli takarékpénztár 1000 frtot, j 
a kereskedelmi- és iparbauk 600 frtot, a főispán j 
ő méltósága 3000 frtot adtak már stí)., a gyűj
tés és élelem szállítás még mindig szakadatlanul j 
foly : hogy a városi o p c s i n á r s & g  mit ad.a- | 
koz és inenuyi segélyt szavaz meg, nem hallottam j 
s nem tudhattam meg, mivel az emeleten a város- i 
ház nagytermében előttem ösmeretlen nyelven ta- j 
nácslcozuak és a rendeleteket ugyan azon a nyel- i 
ven dobszóval is hirdetik.

*) Fájdalom tudja, t tudja azt is, hogy a nagyobb szerencsét- , 
lenség által teljesen ahsorbaált részvétből nem sok juthat ezen 
tűzvész sújtotta községnek. Szerk. ,

A legújabb uz, hogy Aradi Gerő szegedi 
színigazgató a sok baj'és viszontagság után váro
sunkba érkezett 8 jól szervezőit társulatával elő
adását megkezdette Cseprcgi „Sárga csikó“-jával, 
a mai napra vau kitűzve a közkedvcsségü nagy 
uj operetté „La Marjolaiue" vagyis „Kisasszony 
feleségem".

Most ez alkalommal csak ennyit s ha jelen 
soraimat tisztelt szerkesztő úr szívesen veendi, 
máskor is bekopogtatok lapjánál.*) 11—y .

Sz.-István, 1879. márczius 28 
„Szeged, a magyar al vidék’1 Így öngye, viz 

a la t t !“ Könyes szemekkel olvastuk^ sorokat ak
kor, mikor e gyász eset megtörtént. 70,000 pol
gártársunk jajkiáltása hangzott rémesen füleinkben, 
keblünk elszorult; szemünk árja megindult ! Ked
ves polgártársaink iránti hazafias szeretetünk forró 
heve enyhíti szivünk sajgó fájdalmát, ama szere
tető, melynek szent szava folyton ezt hangoztatja: 
„Segíts szenvedő embertársaidon 1“

Segítünk tehetségünk szeriut; a szeretet te tt
re lelkesít bennünket, adakoztunk szívesen ; ada
kozások folytán befolyt 108 frt 18 kr, melyben 
iskolás gyermekeink 3 frt 8 kr adománya is van ; 
a szeretetadomány a pestmegyei főispán ő méltó
ságához küldetett fel, ki azt rendeltetése helyére 
szállitandja. Doldogoknak érezzük magunkat, ha 
csak némileg is járulhattunk polgártársaink kényei
nek letörléséhez; a jóakarat nálunk megvan, ál
dozatra mindenkor készek vagyunk. Az irgalom 
ur Istene enyhitse a mélyen sújtottak fájdalmát, 
s gyújtsa irántuk forró részvétre az édes magyar 
haza minden polgárának szivét.!

Sámán András,
bíró.

H Í R E K .
—■ Húsvét hétfőjén a nőegylet által rende

zett k ö z  v a c s o r a  fog tartatni, harmadrészben 
az árvízkárosultak, harmadrészben a bajai lökért 
és harmadrészben a helybeli szegények javára.

Biztos értesülés szerint april 5. és G au 
műkedvelői előadással és zeneestélylyel összekötött 
táuczmulatság lesz az árvízkárosultak javára.

-  A  gymnasiumi tanárkar adakozása a 
szegedi árvízkárosultak javára : Horváth Henrik 
5  frt, Szufrély István 3 frt, Korány-Sebek Vin- 
eze 3 frt, Puck Istváu 3 frt, Horváth József 2 
frt, Fábry Jenő 2 frt, Sínké Káról 2 frt, (ezen 
kívül 10 frt Szolmer ivén), llarnll János 2 frt, 
Heckinger István 2 frt, Jánossy Boldizsár 2 frt, 
Fazekas Elek 1 frt, Dr. Margalits Ede 1 frt, 
Simonics József 1 frt Lovassy Sándor 1 frt.

*) Szituén látjuk, s cngedelmévd kisió megiimngatrán, 
bebocsájtjuh. Szerk.

tengeri hajók közlekedése által nagymérvüleg élénkülni
fog. Mert feltéve, hogy Fiume felé gabonánknak kelen
dősége volna, ma a mint áll a dolog, a magyar állam- 
vasút, mely egy vágánynyal bir, alig képes 40 ezer má
zsánál többet szállítani naponként; az is CBekély dolog, 
mit a déli vaspálya szállíthat, mert egy vágányának 
tevékenysége, két kikötő felé oszol; holott New-York- 
ból, amint mindenki tudja, a kiviteli itószakban 4—500 
ezer mázsával terhelt hajók hagyják? el a kikötőt na
ponként.

Ezért égető szükség mindent elkövetni, hogy va
súti és vízi utaink egymást kölcsönösen támogatva, tö
meges szállítást legyenek képesek teljesíteni nz Adria 
felé, s ha Németország látni fogja, jéogy mi saját te
rületünkön saját tengerünkhöz bírunk jutni olcsó szál
lítási árral, sóját érdekében is lejebi!*, fogja szállítani 
most oly nagyra emelt vasúti tariffáit.]

Hiszen Önök, tisztelt kereskedő uro4-„ tudják leg
inkább, hogy már magában a Ferencz-cs.. túrna is mily 
jótékony hatást hozott létre az árszabályok ut illetőleg. 
Szegedről Pestre a vasúti tarifla mérsékelve lett, mióta 
a Ferencz-csatornán a tiszai szállítmány fel jöhet Buda
pestig, sőt maga a D. G.-társuIat is inérséke Itebb ársza
bályzatot enged azóta, s ha még a Bégn csatorna is 
reudbehozulik, biztosítva lehetünk, hogy Temesvárról

szállítás

ranka-csa- 
.cisouyi fŐis- 
(termő- és

süt az egész Bánságból olcsó áron fog tönénn 
Budapestre.

Ép oly szükséges volna azonban az 
torna létrehozása, melynek tervét inég Karál 
pán készíttette. Ez által Toron tál megy i 
szállitóképességu lokoztatnók.

Hu pedig Aradtól a száraz-éri csatorna, kiépíttet
nék, ezen II.-M•■Vásárhelyig lehetne jönni^ s miután 
ezen csatorna 14 mid. hosszú alföldi síkofei 104 láb 
eséssel bir, és zsilipek által fiz to Hányra osztlitató volnn» 
igy nemcsak a kártékony vizeket lehelne H/ezetni és 
szárazság idejéüln öntözni, de a zsilipeknél a vizeiül

iparczélokra lehetne felhasználni. Ezen tervet évekkel 
ezelőtt készíttettem el.

A Tisza-Lők-Körüsi csatorna, mely már 1722-ben 
VI. Károly alatt terveztetett, kiszámithatlan hasznára 
lenne a Hortobágy vidékének, mely legjobban volt sújtva 
az 1863-iki szárazság által.

Szatmárba a szamosérvölgyi csatorna egész Gyo- 
- máig szintén legjobban tanulmányoztatok s ezen vi- 

deknek hasznos szolgalatot tehetne, miután a Szamos 
egész Zsibóig csekély költséggel hajózhatóvá tehető. A 
Budapest csongrádi csatorna is igen fontos volna, ki- 

! vált a fővárosra.
i A Vág, Garam, Ipoly mind oly természetű folyók, 
: melyek részben hajózhatóvá tehetők. Francain és Né- 
j metországbun sokkal apróbb vizeket, folyókat hasz

nálnak fel hajózásra, s ez által az ipart és kereskedelmet 
meglepően fokozták

A Garam völgyében mintegy 35 év előtt Koriz- 
inics László az öntözés hasznosságát igen csekély be-

1 fektetésekkel már kimutatta, első évben megnógysze-

I rezvén a termést.
Ezen felsorolt csatornavnnnlok roppant horderejű 

előnyüket nyújtanának kereskedelmünknek és iparunk- 
! nak és nemzetgazdászati fejlődésünket kiszámithatlan 

mérvben fokoznák. I)o leginkább nyerne ez által lüvá- 
‘ rosunk kereskedő közönsége és ipar dolgában eddig 

nemzeti büszkeségünk, a budapesti gőzmalmok. Ezek 
most igen egészséges mozgalmat indítottak meg, midöu 
elhatározták, hogy a közraktáruk életbeléptetését Bu
dapesten uiaguk veszik kezükbe.

Bárha tiz év előtt tették volna már ezt, — Az ő 
közremüküdésök szükséges; és tehát u mellett, hogy az 
imént említett, általuk megkezdett mozgalomnak hatá
rozott kedvező eredményhez való juttatását szem elölt 
nem veszitendik, támogassák azokat is, kik abban fára
doznak, hogy oly olcsó s leginkább vízi közlekedések 
létesítésiének, melyek minket saját tengerünkhöz köze
lebb hozunk.

A magyar gőzmalmokról beszélvén, ne feledjék cl 
malmaink tulajdonosai azt sem, hogy az amerikaiak a 
közelmúlt holnapokban itt saját gépgyárainkban magá
ban Budapesten tettek megrendeléseket a legújabb 
rendszerű malomszékekre, s hogy tehát országunk e 
megfélemlítő concurrense már ez irányban is megindult 
velünk a versenysikra kiállunk S hogy hogyan tud ö 
mindenben concurálni, mutatja nz, hogy ő ma már az 
oezéláruk nagymesterének saját tűzhelyén — ökettield- 
beu és Birminghambun — Amerikában készült borotvá
kat, ollókat és tollkdsekut árul.

Meglehet talán különösnek látszik némelyik előtt, 
hogy most beszélek csatornákról, midőn az ország nagy 
része viz alatt áll.

De ne feledjük, hogy az ellentétes szélsőségek 
egymást követni szokták, s ha ezen elősorolt csatornuk 
meg volnának, ma ezen vizáradúsok egy részét rajtok 
lelehetne vezetni. Vagy talán ezen vonalok felsorolása, 
a költség miatt melybe azok kerülnének, ijesztő?

A vasutakra költöttünk 800 milliót, ennek 5*/0- 
jával, tehát 40 millióval, az elősorolt csatornák nagy 
részét ellehetett volna készíteni. A kis New-York állam 
nem rettent vissza ezer milliót költeni viz-épitésekre 

, és ma busássan élvezi annak gyümölcséit.
De bár mint legyen is a dolog, ha egyebet nem,

le gúláb a a Búd ipest-Fiúméi viziununkát ininden esetre
cl kellene késziteni Kúrolyvárosig. A Bosznafolyó csu-
tormizásuiiak tiis annak a NátrontáVftli OS:szoköitetésé-
nek tervezetét most i# millióm, m■ újét »' ég 1808-haii
ajánlottam, és a melyre nézve lm akkui ' iHIIIOgatást
nyertem volna, anyagilag már aikkol' unsglióőitotluk
volna Boszniát és HerezegovináU

Visszatérilo a vizekre, ezokelt húrom mp intból
tekintettem, u. m. rombn ó, éltető i■lem és végre Uü/.lc-
keilesi .szempontból. Mint romboló elemei 1.i puszi illatból
ismerjük, mert itt van a szomorú példa, ii T szu vel
gye, melyet az árvíz most pusztít és iiii inúr mindenki



— I l i  kimutatása n szegedi Árvízkárosultak ré
szére szerkesztőségünknél befolyt segélyndomúnyokunk. 
Schmidt Múlton ur 7 írt. Főtiszt. Bcrényi Dániel 
esperes p'ébáuos ur utján 44 fi t f>5 kr.

Utóbbihoz járult 1. u helybeli lóm, kntli. leanynevolö in
tézet 40 fi'ttal. Adakoztak: Vili. osztály: Fisékor Hegma 25 kr. 
VII. ontály. Voiu'.ta Ilona 1 Irt. Kardos Zsuzsi 50 kr, Mocs Lau
ra 60 kr, Kőim Hl kr, Krausa 1 fit. fura t 40 Ur, Uu»ch40 kr, Krisz- 
hiber G. I Irt, Sárhány I. 1 üt, Lakatos A. 20 kr, Klein >1. 40kr 
Schmidt II. 80 kr, Devica M. 50 kr. Veidingor L- 60 kr, Csepy 
L. 40 kr, Jaminczky K.20 kr, Itepku M, 20 kr, Meison V. 80 
kr, VI. osztály. Bachrach U. 60 kr, Spitzor J. 50 kr, Kniszheck 
G. 50 kr, SchererA. 1. írt, Bistccz M. 20 kr V. osztály Swartz
A. 20 kr, Drtnun Mari 10 kr, Krommer II. 20 kr, Droisziuor
Jd. 80 kr, Sipue*8zkj M. 2 kr. Mészáros 11. 1 Irt, Kohuhuuack
L. 20 kr, Siampfl 20 kr, Strllnuner F. 40 kr, l'eako M. 1
írt Bocakay M. 20 kr. I.t.ry I. 15 kr, Jiimiuskv I. 10 kr. fischer 
H-’ lO kr, fi ralisé A. I Irt, Spiegel G. 40 kr, Epsteiu E. 20 kr, 
ViaDOB/ky J. 40 kr, IV. osztály, fejes Ö. 50 kr, 1’ajur I. 20 kr, 
Odröncsér Ci. 20 kr, Milosevic* 1. 40 kr, Komorórzy I. 10 kr, 
Asztalos A. 10 kr, Juhász A. 10 kr, Bner Eleonóra 10 kr, La
katos A. 10 kr, Schvartz M. 2(1 kr, Uschitz P. 10 kr, llütiel T. 
80 Ur, Pochner 0 . 20 kr, Horváth A. 10 kr, Pásztori 10 kr, Roll
I. 10 kr, Bréinik 10 kr, Laihard 20kr, llzvald B lokr. Kémet lokr, 
Keksteiu 10 kr, fischl 10 kr, Vnnderlich 20 In, Iliid! 20 kr, 
Rotlorsehmidt A. 20 kr, I)emme| li. 20 kr, Kalauz K 20 kr, Olt
ványi G. 10 kr, Oltványi K. 10 kr, Koloazáruvits 8 kr, i'eskc
B. 20 kr, Mihitscli A' l irt- Szautor M. 5 kr 111. osztály. Eiselt
6 kr. Llirser M. 4 kr, Goliáth Klóm 20 kr, Gschöaaei- 40 kr, 
Innen 10 kr, Jonkovics 5 kr, Litiímeczky 4 kr, Pénzes 20 k r, 
Petrovies 10 kr, Sárkány M. 1 irt, Schuetzer K. 20 kr, Szélig 
20 kr, Steiudl JO Ur, Vitlniann ]u kr, Steindl 4 kr, Kosa 40 kr, 
ltutteinclnnidt T. 10 Beuczak 10 kr, Bognár P. 4 kr, Dcutscli 
S. 10 kr, Fisokul 10 kr ilirslrr Hl kr, LaViuazka M. 20 kr. Osz- 
termáycr 10 kr, liahel A. 10 kr. Kábel M. 10 kr, Síiméi- (1. 20 
kr, schwartz II. S kr, Slibácz K 10 kr, Szedlúcsek 4 kr. 11. 
osztály. Állagú M. 1 Irt, Gattaringer L. 2 kr, Komoróczy 10 kr, Itim- 
ler Ö. 10 kr, Gaudeuz 10 kr, Itausch 20 kr, Szakáts 4 kr, Béni 
/,s. 7 kr, Stadler 2 kr, Molnár 2 kr, Rubinstein 8 kr, Stadler 2 
k r Kezcics 4 kr, ltrezejovics 10 kr, Sziráezlcy 10 kr, Pok 2 kr, 
Krause 2 kr, Gerer 8 kr, Tomcsányi 4 kr, Koliu 4 kr, Iszgeisz í> 
kr, KovácB 1 kr, llalbauer 2 kr, Ijigmond 5 kr. Grűn 10 kr, 
Kukity 4 kr, Bnrmács 1 kr, Koch 2 kr, Kokrhück 1 kr, Ozicovsz- 
ky 5 kr, Roth 1 kr, ilirsler 10 kr, Greiuer 11 kr, üoistuniueior 
lo kr, Kiachnf 10 Ur, Döntsék 10 kr, ltoth 1 kr, ilirsler 1 kr, 
Ulry 15 kr, Géezy 10 kr, Szálcr 10 kr, Salacz 20 kr, Lakovicz 
2 kr, Szvorúny 2 kr, Ilöhm B l írt, Baross 4 kr, Neastaillur 5 
kr. Baseli 10 'k r ,  Mittlcr I. 5 kr, Mittlcr A. S kr, Ökrös 1 kr, 
Bocskay T. 10 kr, Krause K, 20 kr, 'Pauszig 0 Ur, Ghnlupa 10 
kr, Rolirbück 3 kr, Gcror 2 kr, Búudl 20 kr, Kcberor B. 4(1 kr 
Kovács i i  10 kr, Lebovics M. 8 kr, lbiukhard 20 kr. Schuszter 
10 kr. 1. osztály. Gergely0 kr, Sínké 8 kr, Kovács 2 kr, Mamii 
4 kr, Uenád 10 kr, Maikéi 80 kr, Szabó 10 kr, Vicner 4 kr, Ki
rály 20 kr, liruckcr ü kr, Mihálovics 4 kr, Kuspel 4 kr, szeif 4 
kr, Davidovits 1 Kr, Matkó l ki, Uuétb 1 kr. Budi M. 10 kr, 
Rutterachiuidt 10 kr, Gál 11) kr, Uukáuyi 8 kr, Székül 8 kr, "  
vács 10 kr, Cselük 10 kr, Br»n 6 kr, Ibiim 2 *" n
Óvodásoktól. Gyurinovics M 10 kr, Gyuriuovies ív n i ki, novacs
J. 8 kr, Vittmau R. 10 kr, Fleiachacker M. 1 kr, Schérer K' 40 
kr, Aíekszin K. 4 kr, Sehchrer R. 40 Ur, Scliom- K. 40 kr, 
Breinik A. 10 kr, N. N. 1 frt 10 kr.

2. A helybeli istánmegyei népiskola I.. osztályának mi ven- 
déki 2 frt 55 krrul. Adakoziuk : Pnbler J. 2 kr, Dtdirorzki E, 
10 kr, Hock A. 6 kr Kincses K. 10 kr, Kelemen fty. 10 kr, 
Kovács J. 1 kr, Kovács L. 2 kr, Kovács 8. 4 kr, Készei .1. 8 kr, 
Klicsera Gy. 4 kr, I.aknor J. 10 kr, Molnár 1. 8 kr, Pilinazki 
S. 10 kr, Pallovics K. 4 kr, Matkó A. 5 kr. Szülik S. 10 kr, 
Tóik J. 4 kr, Tokos G. 10 kr, Sehliffer Sándor 10 kr, Váhcl J. 
2 kr, Bábiner A. 2. kr, Barbó M. 2 kr, Csorba E. 4 kr, Banki 
J. 2 kr, Dobrotki 4 kr, Dobroczki I. 4 kr, Horváth .1. 20 kr, 
IleinbUrger M. 10 kr, Heinbtlrger A. 10 kr, Kincses K. 10 kr, 
Krikovszki K. 5kr, Koch G. 10 kr, Lengyel M. 8 kr. Mezei T. 
10 kr, Prokob J. 5 kr, Tamás U 4 kr, Tomó J- 4 kr, Száz J. 
20 kr, Stábernyák 2 kr.

3 A helybeli istvánmegyci elemi tanoda II. osztályának 
tanulói adakoztak: Vimruzi J. 10 Ur, Száz R- 20 kr, Tóth 
J. 4 kr, Mészáros M. 10 kr, Bájét- M. 10 kr, Palovits J. 10 kr, 
Dohrocki Gy. 4 kr, Vaguer A. Ű kr, Parolck F. 10 kr, Parolek 
J. 10 kr, Seffer F. 30 kr, Katz K. 10 Ur, Kékeit J. 10 kr, Ba- 
tiszta J. 4 kr, Taub A. 10 kr, Krupa 11. 8 kr, Mezei M- 10, 
Szedlacsek L, 4 kr, Kováts H. 5 kr, Duuki M. 3 kr, Sárközi I. 
2 kr, X  N. 18 kr, Összesen 2 frt.

A katonaváros elemi isk. növendékei 79 kr. Adakoztak: 
Bokányi 10 kr, Kuhényi 1 kr, Gáborok 8 kr, Mtlllnr 8 l:r, Ccr- 
bák 2 kr, Kovács 10 kr, ünbris 5 kr, Kcichcnbcrg 1 kr, Yeisz

5 kr, Krím 5 kr, Iluiser 5 kr, I.i6sák T. és J. 10 kr, Happa 3
kr, Pénzes l  kr. Bodnár 8 kr, Rtl 4 kr, Kovák 5 kr.

Eddigi gyűjtés I. 185 frt 04 kr.

-, Breinik 80 kr.

A közönség köréből.*)
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  úr !

A bajai izr. hitközség elöljárósága — da
cért* azon tetemes kiadásoknak, melyeket a lefolyt 
6v reá rótt, daczára azon költséges beruházások
nak, melyeket a julen tanév elején a polg. iskola 
megnyit tatása folytán kezdeményezett — mégis, 
valamint a műit évben, úgy az idén is tanítóinak 
ogy 100 — 100 frtny i összeget fizetési pótlék fa
jéban szavazott meg és szolgáltatott ki. Midőn 
érdekelt kartársaim nevében az izr. hitközség tek. 
elöljáróságának a nagyiéikőség eme nemes bizony
ságáért ezúttal egyrészt, forró hálánkat, másrészt 
uzon ünnepélyes fogadásunkat fejezem ki, misze
rint ndnden törekvésünk úgy mint eddig - 
a jövőben is iskolánk, felvirágoztatására  irányú 
laiiű, — kérem egyszersmind a tok. szerkesztő 
urat, szíveskednék, e sorokat becses lapjában köz
zétenni s mely kérés ismétlésével vagyok a tek. 
szerkesztő ur mély tisztelője

Baján, 1879. márcz. 29.

Sclieer Bernáí,
rend. tanító.

Irodalom és művészet.
— Keletérinek „Gyakorlati Iliteiemzései" pár nap 

múlva elhagyják a sajtót s a jövő betekben szét fognak 
küldetni. A 18 és '/« nagyobb nyoiczadivre terjedő inü 
bolti ára 1 Irt. 40 kr lesz, a tömeges!) és közvei len meg
rendelések azonban kedvezményben fognak részesülni. 
Kik n ind árát előre beküldik, a müvet b é r  m e n t v e  
fogják venni.**)

— Az „ Apollo" zemüfolyóirat márcz. havi száma 
következő tartalommal jeleni meg: 1. Nefelejts, szalon- 
darab Fanzlor L. töl. 2. Bányász induló Au Alajos
tól. 3. Csillagom, szöveg nélküli dal Lángéi' Viktortól. 
4. Az én polkám, tipegtipolka Klepsch Károly tói. 5. 
Elő- vagy utójátákok orgona- vagy liannoniumra irta 
Zsasskovssky Endre. G. Népdalgyöngyök „A sárga csi
kó" czimii népszínműből s I Túl a Tiszán fehér kendő 
integet. II. Bujdosik a kedves rózsám valahol. III. 
Életedben mindig olynn hamis vo tál. Énekre, önállóan 
is játszható zongorakisérettel átirta Vágvölgyi M. Béla.

Ezen hat zenemű összesen (hak 1 írtba, előfizetés ut
ján épen csak 60 krba kerüli Az Apollo előfizetési ára 
félévre 3 frt, mely az Apoll o kiadóhivatalához fBuda
pest, vár, Vorböczj-utcztt l-jJ7. szám.) czimezvo külden
dő be, leRczélszerüebben por tautnlvány utján. Az Apol
ló hét évi fenállása óta haza?: zeneszerzemények közlése 
mellett minden nevezetesebbjjkülföldi zenemüvet is meg
ismertet előfizetőivel s bárm ily zenngyüjteménv díszére 
válik és ezért pártolásra iné Itnn ujámhat.juk. A t. elő
fizetők a folyó évben már í hegjelent számokat is meg
kapják.

Szerkesztőd üzenetek.
Dr. K. G. üchri'i'/uu. A jü-ifl számban. Ajánlatát küizö'ioi- 

tel fogadom. A lapot knhljnk.
B r Zs—a  Baja. A készé lyket adni fogjuk, de csak ügy, 

ha lehet. ..Hogyha tudnák . . .- gyenge ; az iutorpuuctiót, ügy 
latszik, míg nem ismeri; a helyi (Bírást sokszor arczulüti!

Sub rosa, Újvidék. Első kisérlelnek is igon gyenge. Jobbat 
szívesen közlök.

P. Gy. tanító, Egerváron. ‘A közművelődés egyes ágai, a 
tarmis élet fény és árnyoldalai számtalan tárgyat st a igáiti.trnik 
részletes és érdekes fejtegetések alapjául, Tevékeny munkatár
saknak lapunk tiszteletpéldányával s/iveaeii szolgálunk. Becses

A-hoz. Silány,!

Az első ^  cb. klr.

1) un ag  ő z h a  j 6s r í s i  t á r s u l a t

posta- és személyszállító hajéinak

m e n e t r e n d j e
1879- évi február 28-ától

Pőstahafőmenetek.
B ójáró l B udapestre : kedden, csütörtökön, pántokén, szombaton 

és vasárnapon reggeli 4 órakor.
B ujáró l lUoliúCKra : hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és

és szombaton reggel! 6 óra után. 
B ajáró l Oraova-Cinlatzíg;: hétfőn, szerdán és szombaton reggeli 

<3 órakor.

Szem élyszállító-mén etek.

Üzleti tudósítás.
. Baján, 1879, márezius 29-én.

Búza uj 8.50 zab 4.75 bab 7.— árpa 5. -  rozs 5.55 
kétszeres 5.C0 köles 4.70 kukorica 4.—

Az áruk 100 kilogr. után.

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

keresi, hogy ki a hibás. Az bizonyos, hogy a mennyire 
csak jártam a világon, cs a hol láttam gátrendszert, 
azt is láttam, hogy bizony a gittől a romboló elem cl 
is rontja, de mi olyannyira megyünk, megfontolás nél
kül egy-ngy szót kiejtünk és azt mondjuk: rósz: Pedig 
a vódgát épq;pu mint valamely ház elpusztulhat. Tud
juk, hogy irauczi'am szagban nem rég a Garonne folyó 
szétrombolta a véőjtöltósekut és Toulouse városát nagy 
részben megsemmisítette.

A Szajna töblii községet, többek között Páris vá- 
rosának Btjicy, _yVjlomville külvárosait egy hónap óta 
eTWitja. A Loire szintén a védgátot megrontváu, sok 
kárt okozott.

De ott a nép tudja, hogy 10 évi fennállás közben 
<’gy-egj gátol a viz el is ronthat. Neki indul és a ta
pasztalat után okulva javitottan felépíti pjra. Hogy mi- 
lénk áiviz van, azt senki sem sajnálja jo-ihnn, mint én, 
de luéltóztassúk megfontolni, hogy a gátrendszerek mit 
tudtuk mentési leni I A fcnálló gátrendszerek közel 5 
millió boldnyi földet meutusitett. Ha most 400,000 hold 
el is van borítva vízzel, - - Szegebet, remélem, iueg le
het még menteni, — de 4 millió és G száz ezer hold 
megvédését niég is a gátrendszernek köszönhetni. Jól
lehet tehát, hogy e kár sokkal kevesebb, mint lett vol
na akkor, ha c gát nem áll fenn, és az ily veszedelem 
csak jobb javítási módszerekre int bennünket.

Az lb7ü-iki árvíznek azon következménye volt e 
tekintetben, hogy a különböző csoportok tömörülui 
kezdettek.és ez tavaly történt, hogy n tiszasznbályozási, 
a Maros, Körös stb. társulatok mint egyesültek es ha 
azt tették volna már régen, mit most indítványoznak, 
hogy t. i. egy állami központ állíttassák fel, mely azu
tán inindenütl a rendet fenlartsn, jelenleg sok kárt el 
lehetett volna huni.:ni. mert jól emlékszem — nem 
tudom ugyan melyik l<< Ijvii de olvastam, múlt ősz- 
izei a gátol, átvágtuk, hogy u viz lemenjen, de betűmet- 
ni nem akarták.

Itt kissé hibásuk voltak sokan, mert tudnunk kell azt ; 
hogy a töltés, ha van, birkóznia kell mindig a rombo- ; 
ló elemmel, mely még a sziklákat is megrepeszti úgy, ' 
— ha jól tudom, Egerben történt — hogy az árvíz egy 
oly kőfalat rontott le, mely a török ágyuknak is el- ' 
leutállt.

Most nem mnrgd egyébb hátra, mint megnézni, 
melyek u hajolt, és nzutáu segíteni rajta. Azt mondják, i 
liogy az átmetszés úgyis sok és hogy a töltések lilére- j 
tei voltak rosszul kiszámítva; azonban a vízépítések- [ 
n<51 mindent jól mcgészlelni sok időbe kerül; mert az 
átmetszéseknél, ha észlelni akarják, vájjon mennyire 
kell magasbitani a gátol, meg kell várni, inig az anya- 
mederré válik és azután biztos és elég erős gátot ál
lítani !

De ha azt beakarjuk várni, míg majd az átmet
szés anyavederró válik, mihez soksz r 1U és 20 év ke- 
le.ttik elmúlik ; e szerint gátrendszer-társulat soha nem 
alakulhatna.

A viz mint éltető elem.
A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz

tériumhoz, valamint az országgyűléshez az országos 
gazdasági egylet petitionált e tekintetben, s minthogy 
mi nem vagyunk még amerikaiak, a kik maguk tudnak 
magukon segíteni, tehát it honatyáknak, az országnak 
feladata, o tekintetben czólszerü intézkedések által 
segédkezét nyújtani hogy vizeink hasznosítása által 
füldmivelési érdekeink clöremózditlassmak.

Végre a mi n vizi utat, mint közlekedési eszközt 
illeti, ez leginkább arra van hivatva, hogy n kereskedő 
és íp M os-oszlály anyagi érdekeit, előmozdítsa, a keres
kedő osztály ugyanis jól tudj.:, milyen rósz az, mikor 
a közlekedés csak egy irányra van szorítva, mert csakis 
konkurrenczin által lehet leginkább o'csó szállítást 
eszközölhetni.

Hogy mindezt nem lehet sem szenvedélyes kifulla
dások, sem panaszok által elérni, erre nézve még na
gyon jól fülemben csengnek egy franczia barátomuuk 
eme szavai, melyeket 1871-bc.n mondott :

„Igaz, majdnem 10 .roijliárdot vesztettünk a sze
rencsétlen háború és a commiine őrültsége következté
ben, 5 milliárdot kell fizetnünk a németeknek és ez 
nagy baj.

De le fogjuk győzni I Ncln kell egyébb hozza, mint 
az, hogy naponkint egy órával többet dolgozzunk és 
valamivel kövesebbet kö ltsünk1'1

E két szó egész egjy projrammot képez.
Ezen nemzet 8 évi alatt neki állván a munkának 

ma szavak szerint, menyeket nem is kell haugsulyoz- 
s teremben, mert szemben velem fölirva látom

(szóló a terein egyik feli 
gyarapits és a haza fény 

Nem is kell más,

rására mutat:) „Hass, alkoss, 
re derűi."
csakhogy működésünket ezen 

három irányban kövessük és mindenesetre a haza 
fényre fog derülni. (Áltdláuos élénk tetszés és éljeuzés!)

Ezután Wahrmann Mór orsz. képviselő mint a 
Lloyd-társulnt eluöko a társulat nevében igea röviden 
háláját, fejezi ki a tábornok urunk ezen sikeiiílt éj nagyon 
fontos tanulságokat tartalmazó előadásáért. (Általános 
élénk éljenzés.)

A



H I R D E T É S E K .

Hellchír
Az Öntől hozatott Dr. Spitzer-féle „Arezfinoniltó kenőcs" a legrövidebb idő alatt ala- . 

P08an és tartósan megtisz'itá arczomat minden tisztáthinsúgtól, mely azon súlyos szembajom kö* 
vetkeztében, ismételten előfordult, úgy annyira, hogy ezen époly ártalm atlan mint nagyon liu 
tásos és mellette igen oUm> szert bárkinek is ajánlhatom s önnek köszönetemet kell kifejeznem W Sj 
hogy engem ezen szerre figyelmessé tett. ,

Linz, 1871. május havában. Őszinte tisztelettel
P  K E C E L E K  O T T O ,  

a cs. kir. birodalmi levéltár jub. igazgatója.

A harmincz év óta hirneves és a m. k. egészségügyi tanács által engedélyezett
H j p r n p z

,A H C Z F I I r© m T Ó - iá E N © C S k#
mely az arezot a szeplötöl himlöhelyektöl, májfoltoktól, pattanásoktól, perzsenésektöl meg-

tisztítja, ugyszinte a NÉrA

Dr. S P I T Z E a-féle ^
, ,  * « »  | »  E » S O  > $ £

mely a használati utasítás szerint a kenőcscsel együtt használva, még idősebb egyéneknek is f a ' i l  
virágzó s fiatal kinézést kölcsönöz. WjöO

A számos elismerő és dicsérő levelek, melyek naponkint érkeznek eléggé bizonyítják {'■'££, 
ezen a legújabb vegyészi eljárás szerint készített és a m. k. gyógyszeri hatóság által helyeselt és I x f i j  
engedélyezett börszépitö szer kitűnőségéi, úgy hogy fölösleges azt tovább dicsérni.
A valódi dr. SPITZER-íéle arezfinomitó kenőcs és börszépitö szer következőkép van jelezve: f j r j i

Kralcsovlcs Sándor, a szt. Háromsághoz czimzett gyógyszertára Éj-Yukovár. ríj?-
Egy tégely ára 50 k r ; egy drb szappané 50 kr. m

■Utánvét mellett szállítások gyorsan eszközöltetnek. Á ra i

l íö r  j
bírák- ás ügyvéd urak

szívós figyelmébe ajánlva.
Mindenféle békclirósúgi nyomtatványok, u. 

m.: panaszköny vek. határidd naplók, idéz- 
vények, mutató könyvek, pénzbírság! 
naplók, A) T á rgyalás i jegyzőkönyv, B) 
T árgyalás i jegyzőkönyv, CJ T árgyalási 
jegyzőkönyv (makacssági), D) V é g r e 
h a j t á s i  jegyzőkönyv, kataszteri bir
tokivek, ü g y v é d i -  és b í r ó s á g i  
nyomtatványok, továbbá1 mindenféle községi 
nyomtatványok, de különösen a legnjabb ren- 

düict.ü HAGYATÉKI LELT Alt I m inta. 
Halotlvizsgálati bizonyítvány. VII. 
m inta. Halottvizsgálati jegyzőkönyv. 
II. m in ta . Halott kérni jelenté.*: LIT.
minta. Halottkémi jelentés, I. minta. 

I.Ó BEJELEN TÉS. II. minta LÓKTMUTATÁf

\
két aranv

°árÍ8Í világ kiállítás 1ST S, 
és egy ezüst-éremmel kitüntetve.1 I á  1 1 T “

v a s j n t ü d e 8 g é p g y á r-r  é s z v é n y-t á r  s u I a t, 
BUDAPESTEN, II. kor.

minta. K 1 M U T  A T  Á S A LOVA K it Ó 

gyorsan és a l e g j u t á n y o s a b b  á r a k  
e t

Nánay Lajos
könyvnyomdájában Baján, Bódog-tér 

Soheibncr-léle ház.

kti^üii íe í ii  hena;erckkt*l ellátott hengíT«zúIicíkW.
In a hol- 
ir ják és a

s külföldi malmokban eddig használatban lévő köveket n 
kisebb malmokban is, az őrlés kitűnőbb minősítése vé 

igen előnyösek,
ftnlődei iiiuiiknlnloknt. kérgönlv éiiyü kerekeikel hnnj fi- 

Nznti inuiikálnlo Ura sth.

í . v S m s Ü '

•.íj W A  E S H E D IQ H  T
’j  ' / Z a s f i > / / / /  A r a t ó ,

I I “ '/-  • ., '

iiteKj-ujíi!ijúj-Fatrfítvnietfer
^ v . " g ^ s m a w » y s S M W s y i » ; 4

2sjou.utott Nánay Lajos könyv nyomdájában Baján.




