
43. szám. Baja, 1879. Julius 12. VI. évfolyam.
Előfizetés! arak:

Kg ész é v r e ....................5 irt — kr.
Fél é v r e .............................á „ 50 „
Negyed é v r e ........................1 „ 25 „
Néptanítóknak egész évre 3 „ — „

H irdetési dijak
a legjutányossubbau számíttatnak. 

Bélyeg minden beiktatásért BO kr.
vegyes tartalmú hetilap. 

Megjelen minden szerdán és szombaton.

Szcrken/dAi iroda.
hova a lap szellemi részét illető külde

mények intézendök :
ÁLLAMI TANITÓKÉPEZDÉBECf. 

Levelek csak bérmentesen fogadtatnak 
el. Kéziratok nem adatnak vissza.

Kiadóhivatal:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j o s  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(Bódog-tér, Scheíbner-fcle ház.)

M B A m  a  k r .

Utczáink járdaköve/.eséi'ől.
Azon intézkedések közül, melyek városunk jólétének 

emelésére vannak hivatva, mint vasútvonal építése, állandó 
színház, fásítás, az utczák kövezése stb. nem csekély fon
tossággal bír, és az intéző hatóságnak már eddig is nagy, 
de még igen sok gondot fog okozni, mert oly ellentétes 
érdekeket, s oly sok kellemetlenségeket kell leküzdenie, hogy 
előre tán kiszámítani is lehetetlen volna.

Tgy mindjárt itt áll az ezen kérdéstől elválasrthatlan 
csatornázás, mely eddig az udvarokat megszabadítja ugyan 
a üsztátalanságtól, de ha egyszer járdakövezetünk van, 
lehctlen megengedni, hogy ezeken keresztül minden háznak 
csatornája legyen.

Azonban e tárgyban úgyis szabályrendeletileg más rend 
hozatnék be ; így legalább egy csapásra két légy lesz 
leütve.

Vannak azonban nagyobb nehézségek is !
Utczáink kövezete rhka helyen áll oly közel a házak

hoz, hogy az utczakövezet és a gyalog-járda között köve
ze ten  tér ne maradjon. —  I l i  történhetnék e térrel más, 
minthogy kikel) kövezni ?

A tulajdonképeni belvárosban, hol mindennemű keres
kedésünk centralizálódik, a házak úgy vaunak építve, hogy 
azök földszintjének padlózata magasabb az utcza kövezeté
nél néha 3 — 4 lépcsővel. Gyalog járda és lépcsők össze 
nem férhetnek ! Zornborban a járda építésekor be kellett

i  á  i  c  i  á ,
Fővárosi képek.

-  I r ta : L A K O S  G Y U L A . -  
Vége.

A Margitszigethez érve, kiszállottuúk a hajóból, s körüljár
tuk azt.

A sziget nagyszerűsége, azon ízlés, a melylyel be van ren
dezve, bárkire is igen-igen mély benyomást tesz. Minden leié 
nyíló virágok, melyeknek illata és az üde levegő szinte édts ká
bulatba ejti az embert; ezek, valamint a zöldéin fák és bokrok, 
az a tiszta, zöld pázsit mintegy marasztják az oda ellátogatókat, 
hogy tovább élvezzenek.

Uram-bátyámra is annyira hatott a sziget nagyszerűsége, 
hogy azonnal szebbnek mondta mint. egy tündérkert, vagy mint a 
paradicsom I (mint tudni fogja a kedves olvasó, nem azt a para
dicsomot értette a melyet marhahús mellé szoktunk enni) ámbár 
még eddig ő sem látott amolyan féléket.

A sziget kanyargó utain kifáradván a vendéglőbe tértünk; 
honnan is, miután olt ebédünket elköltöttük, visszatértünk a fővá
rosba. hogy ott lúvonatu vasútra ülvén, kimenjünk a Városligetet 
megnézni.

Minthogy engem elmulaszthatlan kötelességem a 3—4 óra

vonni a lépcsőket a boltokba úgy, hogy a gyalog járó 
ember sehogy sem ütheti magát bele.

Némely ház előtt van már járda-kövezet — mint pl. 
a város háza — azonban oly alkalmatlan a rajta járás, 
hogy inkább holtáig homokban jár az ember mint ezen.

Más házak eleje meg tán jó járdával van ellátva, 
azonban egyöntetűség, a szép elvénél fogva átalakítandó.

É s mit szólnak majd járda-kövezetünkhöz azon egye
sek kiknek házuk vagy magasabban, vagy mélyebben fek
szik, mint az utcza- vagy járda-kövezet?

Ahol járdának kell lenni, ott ennek mindenütt, egyénid 
viszonyban kell állani az utczakövezettel, s ennélfogva a 
hol tölteni kell, töltessék el a ház falából annyi, amennyire 
ezt az egyesek közügyének érdeke kívánja, s viszont a ma
gasabban álló házak elöl vonassák le a töltés, sőt a város
ban történendő újabb építkezéseknél mindig meghatározandó 
volna az is, hogy mily magasan épithetö-az illető ház ; 
igy elkerülhetővé válik annak eshetősége, hogy a levont 
utczatöltés miatt valamely háznak össze kell dőlnie.

Ugyhiszom, a város azon lakói, kiknek kocsiutjok kö
vezve nincsen, majd szintén zokon veszik a gyalogjárda 
saját terhük re leendő köveztetését.

És én az eddig felhozott, dolgok közül ezt tartom 
legjobban megfontolandónak, m ert itt már először több 
ember érdeke együttesen van sértve, másodszor pedig hasonló 
kötelezettség mellett ugyanoly előnyöket élvezni óhajtani, 
meg nem róható dolog. Azonban amennyire megindítanak

közötti időre elszólitott, azt határoztuk, hogy urambátyám egyedül 
fog kimenni, hiszen csak egy lóvonatu vaspályára kell neki felül
ni, a melyen ez áll: „Városliget4', az majd kiviszi Öt egész oda; 
és az állomásnál fog rám várakozni, hova én teendőm végzése 
után sietni fogok.

Teendőm elvégzése után, m g négy óra előtt, fent ültem egy 
a Városligetbe siető ló vonatun. A mint kiértem, kezdtem keresni 
Gerő bácsimat, de haszontalanul, mert nem találtam sehol, persze 
nem is találhattam, mivel csak is egy óra múlva érkezett ki. Ek
kor aztán kedélyesen elbeszélte, hogy és mint járt.

Úgy félnégykor ép a „Fehérlö'4 előtt ment egy lóvonatu kocsi, 
jól látta, hogy rá van írva: „Városliget", minden kérdezősködés 
nélkül, felült rá, és nyugodtan várta a városligelbei megérkezést. 
Egyszer aztán majd félóra múlva megállt a kocsi, látva, hogy 
mindenki leszáll, hasonlókép cselekedett, kérdezi azután : hol van 
városliget ? erre mindenki a szemébe nevetett. Azután világosította 
fel egy jószivü zsidó legény, hogy a „Fehér ló“-val átellenben levő 
oldalon közlekedik minden a ligetbe menő kocsi, ott, kellett volna 
felülni, ez pedig itt a „Ludoviceum".

Gerő bátyám illedelmesen megköszönte a felvilágosítást, mire 
a lóvonatu visszaindult, felült és ez azután kihozta szerencsésen, 
mint már fentebb is emlitém egy óra múlva.

Mentünk azután be a ligetbe, a nép mindenfelé tömegesen 
hullámzott, nem hiába hogy vasárnap délután volt.

Lehet ilyenkor látni ott minden rendű cs rangú embereket, 
kezdve a mágnástól le a napszámosig. Természetesen az alsóbb



kőTBzéai munkálataink, bízvást remélhető, hogy rövid né
hány év alatt minden belvárosi utcza ki leend kövezve.

Még az átjárót akarom megemlíteni. — A z átjárók 
egyik házsor végétől a másikhoz —  mindenesetre a város 
terhére építendők, s kívánatos volna, hogy nemcsak a bel
városi, hanem a nagyobb gyalogközlekedéssel biró külvá
rosi utczák is kapnának ily gyalogjárdákét, melyek min
denesetre oly szilárd anyagból, s oly erősre építendők, hogy 
a rajtuk történő kocsi közlekedés által rövid idő alatt 
tönkretehető ne legyen.

Nádor.

Felhívás.
Az alulírott kereskedelmi és ipar-kamara ezennel közhírré 

teszi, miszerint f. évi és Ló 24-én tartott teljes ülésében hozott 
határozat folytán egy vasutügyi felszólamlás! és értesítési hivatalt 
állít fel, mely működését í. évi julius hcí 1-én tényleg meg is kezdi. 
Ezen hivatal a kamarai helyiségben lesz elhelyezve és ott a dél
előtti hivatalos órák alatt, azaz 9-töl 12-ig minden a vasút ügyet 
érdeklőleg kívánt felvilágosítás díjtalanul megadatik. A felszőlam- 
lási és értesítési hivatal feladata leend egyrészt a vasúti fuvarle
veleket felülvizsgálni, a vasutaktól netán illetéktelenül beszedett 
díjtöbbleteket visszakövetelni és az illető léi javára beszedni, más
részt pedig hivatását képezendi a tisztelt közönségnek minden nemii 
vasúti ügyben, jelesül a szállítmányok útirányának kijelölése, tari
fatételek, vámkezelés és a szállítási idő áthágása esetén követendő 
eljárás tekintetében tanácsot adni, úgy szintén az áruknak egé“ 
szén vagy részben elveszésénél, valamint általán minden oly eset
ben, midőn a felek magukat a vasút álal megkárositottaknak vélik, 
közbenjúrőlag segélyére lenni és egyes vasutaknál netalán tapasz
talt viszásságok megszüntetésére törekedni. Minden egyes fuvar
levél felülvizsgálásáért az aradi kamara kerületében lakd kara. 
iletéket fizető felek által egy krajezár díj fizetendő, ezetikivül a 
visszakövetelt és tényleg visszatérített díjtöbbletből 15% fog 
levonatni. Más kamarai kerületben lakó félek valamint az aradi 
kain. kerület nem illeték-köteles lakosai minden egyes fuvarlevél 
felülvizsgálásáért két krajezárt, úgyszintén a visszakövetelt és utal
ványozott dijtöbblettből 20'/.-ot fizetnek.

A kimutatott szállítási díjtöbbletnek a vasutak részéről utal

ványozása után ■ felek azonnal értesittetni fognak és a felek a 
visszatérített összeget a levelezési költség és fentebb érintett szá
zalék levonása mellett az alulírott kamaránál fölvehetik.

Felhívjuk ennélfogva a t. közönséget, különösen pedig az 
érdekelt kereskedő és iparos köröket, miszerint a kamara kebe
lében felállított vasutügyi felszólamlási cs értesítési hivatal tevé
kenységét minél gyakrabban vegyék igénybe, megjegyezvén, hogy 
a felülvizsgálandó fuvarlevelek vagy személyesen hozandók fel a 
kamarai irodába, vagy bérmentesített levélben a felülvizsgálásért 
járó 1 esetleg 2 krnyi díjnak készpénzben vagy levél-bélyegben 
csatolása mellett is beküldhetők

Arad, 1879. évi junius hó 26.
Az aradi lureskedtílmi és ipari mara:

Deutscli Bernáth s k., Dr. Uaal Jenő s, k.,
elnök. titkár.

1879, évi julius hó 15-én reggeli 9 órakor tartandó
T Ö It V É N Y H A T Ó S 1 G I K Ö Z G Y Ű L É S

tárgyai:
1. Ő cs. és apóst, királyi Felsége ezüst menyegzőjének ünnepe 

alkalmából fölterjesztett hódoló üdvözletre érkezett legfelsőbb 
köszönetéről ministeri értesitvény.

2. Dr. Haynald Lajos bibornokérsek Ö eminentiájától a 
hozzá tett üdvözlő átiratra érkezett köszönő válasz.

3. Az újonnan szervezett rendőrbiztosi állomásnak választás 
utjáni betöltése.

4. A városi boltok helyére épitetni szándokolt bérházra 
vonatkozó belügyministeri leirat.

5. Berényi Dániel esperes-plébános úrral a párbér megváltásá
ra vonatkozó szerződés jóváhagyás végett bemutattatik.

6. Iiendes fogmányok kiállítása iránt megtartott árlejtés 
eredményéről gazdasági tanácsos ur jelentése.

7. A helybeli főgymnasiumnak a zirczi-rcnd részére történt 
átadása iránt a vallás- és közoktatási ministeriumtól érkezett 
leirat.

8. Kaszárnyáknak a katonai kincstár részére történt átadása 
érdemében kötött szerződés.

9. A megüresedett tanítói állomás választás utjáni betöltése.
Kelt Baján, 1879. évi jul. 5-én.

H I  l i  E  K.
— T ű it  táb o rn o k  folyó hó 3-án érkezett Magyarországból 

Párisba, aláírni azon okmányt, mely az oceánközi csatorna-társu
lat jogait az uj társulatra ruházza.

osztályok, mi lyekbe a kereskedők, kézművesek és napszámosok 
tartoznak, legnagyobb képviseltetésnek örvendenek.

Az elegáns világ a meglehetős komforttal kiállított drót-szi
geti vendéglőt vagy környékét keresi fel, hogy gyönyörködhessék 
egyik vagy másik jeles népzene társulat játékában.

A ligetben lévő többi vendéglőkben pedig a középosztály meg- i 
jelent képviselői és Mais fiai áldoznak az ivás istenének, persze ! 
ez utóbbiakat ily helyen nem is képzelheti az ember szerelmük 
tárgyai, holmi varrónők vagy szobaleányok nélkül.

És a tó ? A tó és környéke is igen népes, azon — mint 
uram-bátyám megjegyzé — csak úgy nyüzsög az apróbbnál-apróbb 
— lélekvesztő.

Mi alig néhány perczig állottunk meg, nézni a boldog csol- 
nakázókat és az azok boldogságát itigylö boldogtalan nem csolna- 
kázókat, azonnal elfordultunk eme tarka képtől, és siettünk Vas
vári Kovács „Útvesztőijét fölkeresni. Oda érkezvén sehogy sem 
bírtam rábírni urambátyámat arra, hogy próbát tegyünk: lie tud
nánk-e "nenni a központba ? mint monda: senki fiának a kedvéért 
nem mászkál ö ott bent össze-vissza, a kívül bámulok mulatta- 
tására.

Innen labdázók csoportjai mellett elhaladva, a kocsisok és ! 
szolgálók mulató helyére sétáltunk, hol is a ringelspie.leknek, hin- ! 
táknak és czélbalö.vö helyeknek egész tábora áll. Van még itt j 
anatómiai museum, panoráma, komédia és paprikajancsi, s más '

ily, a vidéken vásárok alkalmával a fül és szem gyönyörködteté
sére szolgáló nevezetes dolgok. Mind megannyinál a kintorna (ma
gyarul: verkli) andalító hangjai mellett mulat a szép számmal 

1 egybegyült közönség.

Uram-bátyám kívánságához képest legtöbb időt töltöttünk 
a paprikajancsinál, hol is ö kimondhatlan jól mulatott; míg én 
azt sem tudtam hova legyek . . . .  hiába, nem vagyunk egyformák.

Jászberényben iskolás gyermek korában látott utoljára pap
rikajancsit az én kedves urambátyám, amikor is egész nap hűsé
ges kísérője, mutatványainál! pedig bámulója volt. Ezért másnap 
a mester minthogy elmulasztotta az előadást, olyan olvasatban 
tizenkét virgácsot vágatott rá, hogy nem adná most tizenkét 
ökörért, ha vissza vágathatná arra a mesterre.

Végre határtalan örömemre megelégelte uram-bátyám „Pap
rikajancsi1' ur világraszóló mutatványainak nézését.

Ezután, minthogy fél hét óra elmúlt, figyelmeztetésemre si- 
ettünk a lóvonatu vasút állomásához, nehogy valamikép elkéssünk 
a népszínházból. Közös megállapodás szerint azzal akartuk befe
jezni a napot, hogy ott végig nézzük a „Piros bngyelláris“ elő
adását.



. A. czóilüvésx-társulnt L h. 13 án tauczvigalmat tart. 
Belépti dij 1 Irt. Tagok, kik tagsági dijaikat lefizették — díj
mentesek.

— A J. li. 15-én tartandó városi közgyűlés U-ik tárgyát 
egy tanító megválasztása képezi. Felhívjuk az illető bizottsági tag 
urak figyelmét tiuppert kitűnő képességű tanítóra. Gratulálan- 
dunk a városnak, ha Ruppert fiatal tanítóra esnék a képviselő
testület többségének szavaznia !

— Dr. Löwy Mór nevét ministeri engedélyivel „Ladányira"változtatta. J
— Hengl Adóit* helybeli derék tanítót nagy kitüntetéssel 

tisztelte meg a kassai püspök. Egyik dolgozatára nemcsakhogy 
elismerését adá, hanem 30 frt jutalomban is részesité. Le a ka
lappal !

— Kosztics ügyvéd szőllejében — juh 9. éjjeli 1 órakor 
— egy kazal széna ismeretlen tettesek által, valószínűleg bőszü
kéi gyujtatott fel.

— F. h. 15-én, kedden d. e. 9 órakor a helybeli plébánia
templomban gyász istenitisztelet fog tartatni boldogult b. Wcnck- 
heim Béla, 0  felsége a király volt személye körüli ministereért.

— Színkörünkben Sz. P r i e 11 e K o r n e l i a asszon; 
4-ik fölléptéül adatik ma „Holt s z ív1 czimü dráma Castelnovo 
Leótól. — Felhívjuk közönségünk figyelmét ezen élvezetdus estére.

— Jönnek a sáskák. Tudvalevőleg most Szatmármegyé- 
ben vannak megtelepedve. A legutóbbi beérkezett hivatalos jelen
tések szerint a kereskedelmi minisztérium által k adott pusztitási 
rendelet folytán sokan megsemmisítettek, de a még meglevők most 
repülni kezdenek.

— A bújni ipnrtársulat f. hó 13-án, azaz vasárnap, d. e. 
10 órakor saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart.

— Magyar fürdők látogatottsága. A legújabban kiadott 
névsorok szerint jelenleg van Balaton-Füreden 533, Buziáson 281, 
Harkányon 030, Mchádián 1263, Krapnia Töp icen 458, Lipiken 
311, Szliácson 310, Trencséu-Teplicen 095 vendég.

— üoszuálló ököl*. E hó 3-án Huszadi Istvánná tapolcafői 
lakos két ökröt hajtott ki a legemre; útközben az egyikre na- 
gyot ütött egy bottal, melyért az ökör megapprehendált és visz- 
sznforilulva az asszonyt, ki reményteljes állap tban volt, basán 
szúrta. A szegény nő másnapra borzasztó kinok közt meghalt.

— Magyal' cigányok Párisban. A E—s-nek Írják : F. hó 
8-án egy víg társaság, mely Írók és művészekből állott, külön 
hajóval egész napra elindult a Szajnán mulatni s magokkal vit
ték Berkeseket, kik az egész utón szebbnél-szebb magyar nó
tákkal gyönyörködtették a kirándulókat. Cigányaink, mint nekünk 
Parisból jelentik, most a boulognei erdő egyik vendéglőjében mu
zsikáinak ; nyárára sok felé hívják őket: Lyonba, Dijonba, Trou- 
villebe, Étretatba. Eddigi terv szerint Lyonba mennek, hova aug. 
1-én érkeznek meg. Legközelebb valami élelmes vállalkozó lég
hajóban szándékozik ókét felvinni, hihetőleg, hogy a felsőbb régiók 
is megismerkedjenek a magyar zenével. Meg vagyunk győződve, 
hogy a barna fiuk, valamint a szárazon és vizen, úgy a levegő
ben is megállják helyüket, s a minthogy közülük egy sem ital a 
vízbe, azonhépen nem kell attól félniük a levegőben sem.

— Edison egy újabb találm ánya. A phonograph és te
lephon világhírű feltalálója, ki a múlt öszszci villanyvil áfgitási 
készületekkel lépett fel New-Yorkban, melyet azóta tökéletesített: 
most egy oly d y n a m o m é t e r t  készített hozzá, mely a v! 
lágltás inrtamát s a felhasznált anyagot pontosan meghatározza.

Vi/.i velocipéd. Egy boroszlói lakatos uj szerkezetű 
vízi jármüvei talált föl, melyet vizi velocipédnek nevez. A jármű 
két sz, mély le készült s bárom légmentesen elzárt vashengeren 
mu szik. m, y középsője 8' hosszú a 15“ átmérővel bír, — a 
kéi sze so pedig 5—5* hosszú s átmérőjük 12 12 . A jármű
hátsó végen bet lupáikérék van, melyek egy liengerkerók által 
könnyen, pusztakézzel is mozgásba hozhatók. A kormánylapátot 
lábbal lehet irányítani. A jármű egészen kovácsolt vaspléhből 
készült éB 2 Ve mázsa súlyú. Hoidereje 5 - 6  mázsányi.

— Egy kis ram pyr. A következő történet majdnem hihe
tetlen volna, ha a New-Yorkban Kilbsnth bíró előtt nemrég le
folyt törvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve azt meg nem erősítené. 
Mintegy busz éve .Tárnáikéban a legnagyobb jólétben egy de Vaily 
nevű család élt, A jószághoz sok rabszolga is tartozott, kik között 
Burton Dávid, házicseléd, a család részéről különös kitüntetésben 
részesült. Burton szabaddá lévén, Nyugat-Indiába ment. hol meg 
is házasodott, de előbbi uraságával levelezésben összeköttetésben 
maradt. Történt, hogy időközben Burton meghalt s özvegyével 
együtt, egy 6 éves leánykát hagyott hátra. A de Vaily család ér
tesülvén erről, az anya kérésére elhatározta, hogy Burtou kis leá
nyát magához veszi s fölneveli. így jutott a kis Burton Eugénia 
New-Yorkba, hova a de Vaily család is időközben átköltözött. De 
a kis lányban oly gonosz lélek lakott, melyen sem a szép szó, 
sem a legkeményebb büntetés nem tudott kifogni; harapott, mint 
a macska, fogainak nyomai rombolási dühének tanujcleiként minden 
bútoron meglátszottak. Kubáit, ágyát, szóval mindent, mi környe
zetében volt, összemart. Mindennek daczára uj meg uj kísérletet 
tettek a estéiből, hogy talán mégis sikerül a kis ördögöt megsze
lídíteni, mígnem legújabban baj meresztő dolog tudomására jutottak. 
A család egyes tagjai ugyanis egy idő óta nehézségekről, rossz 
alvásról kezdtek panaszkodni. Bizonyos félelmes érzett vett erőt 
rajtuk s a gyermekek éjjelenként nyöszörögtek. Ez három napon 
át folyt, midőn égy éjjel az anya felébredvén, iszonyú dolgott pil
lantott meg. Akis Eugénia ugyanis kígyóként nesztelenül a család 
leánykájának ágyához csúszott, a gyermekre vetette magát, ujjai
val a torkát összeszoritotta, s azon iparkodott, hogy saját lélekzo- 
tét áldozata szájába fújja. A kis leányt elszakították a gyermektől, 
s az első pilanatban őrültnek gondoltak, de nemsokára hihetetlen 
hidegvérrel bevallotta, hogy a múlt éjjeleken már a család min
den tagján ugyanezt meg ette, s hogy remélte, mikóp mindnyá- 
jukakat megfllheii mert az anyja mikor elbúcsúzott tőle, ezt mondta 
neki: hogy most egy gazdag családhoz megy, mely gyermekéül 
fogadja, s ha mindnyájan meghaltak nagy vagyont fog örökölni. 
Hogyan jött a gyermek azon eszmére, hogy a családot a fönebb 
leirt módon megölje, az talány. Talán a hazájában elterjedt ilyféle 
dajkamesék hatása alatt állt. Midőn azonban a bírótól megtudta, 
hogy czéljára hamis eszközt használt: „Minő bolond voltam — 
igy kiáltott fel — hisz csak egy nagy, éles kést kellett volna hasz
nálnom !" A kis vámpír bírói Ítélet értelmében javitó intézetben 
helyezik el, hol legerősebb felügyelet alatt fog állni.

— Az emberi mivelödés története czimü P. Szathmáry 
Károly által szerkesztett, a magyar irodalomban csakugyan egy 
nagy hézag pótlására hivatott mü első füzete megjelent, s kap
ható Tettey Nándor könyvkén skedönél. Egyúttal közöljük u kiadó 
következő fölhívását: Sebestyén Gyula világtörténete megszűnvén, 
elhatároztuk e mű vevőinek az eddig megjelent 5 füzet helyett, a 
a kiadásunkban megjelent P. Szathmári Kár>1;-féle emberi mű
velődés történetéből ugyanannyi füzetet cserébe megküldeni minden 
felülszámitás nélkül. Tisztelettel kérjük tehát a Sebestyén féle mü 
vevőit, kik e cserét óhajtják, (mely rájuk nézve semmi költséggel 
nem jár) az öt füzetet nekünk megküldeni s ezek fejében részünk
ről kőzbesittetiük a Szathmáry féle mü ugyancsak öt füzetét. Tiszte
lettel Tettey Nándor könyvkereskedése Budapest.

Szerkesztői üzenetek.
Orion. — Amint helyet keríthetünk.
L. Gy. Bpt. — Mihelyt terünk lesz, szívesen adjuk.
Herendi. — Egyelőre sehogy ; később talán. — Jobb le3z tán a beszélj 1

Vízállás július 11-éi#.
B A J T . 1  ,

DUNA |  CSATORNA
88.70 1 86.04

Üzleti tudósítás.
Baján, 1879. Julius 9-én.

Búza 8.60 zab 4.60 bab 7.— árpa 4.80 tozs 5.40 kétszeres 5.20 
köles 4.60 kukorica 4-40.

Az áruk 100 kilogr. után.
- - ------------------------------- ----------------—  —  .................

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



O rogleJ .& H liller
gép- és rostalemez-gyárnokok 

BUDAPEST, MABGITHID KÖZELÉBEN
ajánlják a <nár közelgő idényre honunk több gazdasági 

kiállításán versenyképességért első díjjal jutalmazott s 
javított

T r i ó m *  S n i l z A i  váltható porEzitáltkal (konkolyt, bükkönyt, zabot stb. választó rosta) mely gépnek T i h ü ’/ t Í L j . | ' | | w t ; | L  (Backer 
I  I  I I I l i  * l t  í h t  l  szapora éa tiszta munka-eredménye minden mis affelo gyartminvnyal versenyez, vn- •  I  U t U U K  m intájára)

almint tisztító rosták BACKEH m intájára. Kotláink az elismert legjobb, Backer rendszere szerint készitvék az eredetitől semmiben sem térnek el, s
ennélfogva munka-eredményük is azonos murád az eredetiével.

Ajánlják továbbá tisztító-rostákhoz és cséplőgépeikhez való rostalcmezélket mindennemű minta és nagyság szerint, a legjutanyosabb áron.
Árjegyzékek ingyen es bérmmtve 'WG)_________ _ A közúti lóvonatu vnspalyn a gyárig közlekedik. ______

G y á r i  r a k t á rÁrverési hirdetmény.
• f  r  V  ■  • •  m m  mi

Ada mezővárosi község nagy vendéglő f Htoiil®* á s  w k o ru w g jb  
épülete szállodával kávéházzal és aceisa 
nélkül szabad italmérési joggal, f. évi Au- 
gustus hó 1-ón városház termében tartandó 
árverésen 3 évre haszonbérbe adatik.

Árverési feltételek a vbiró hivatal szo
bájában mindenkor megtekinthetők.

Adáu, 1 8 7 9 . évi julius h ó  3-áu.
S tro sz  Jgn áiz ,

épületek- és be ltk lrakatok  beiivegezéséhez.
Továbbá mindennemű tük rük , keretben és keretnél kül, úgy 

szinte üveges- és üvegkereskedőknek szükségeit, áráczikkekböl 
mindenkor nagy készletben kapható

- J L . - n á l
Budapesten, Józseftér 5.

Fióküzlet Józseftér 7. szám Mocsonyi-féle ház. 
Kereskedőknek megfelelő RABATT engedtetik.

biró.

Árlejtési hirdetmény.
Ada mezőváros községe f. évi Augus- 

tus 4-én a városház termében tartandó 
árlejtésen legkevesebbért válalkozónak át
adja az 5348 írt 98 krban előirányzott áron 
alul középületeinek javítását.

A költségtervezet és feltételek a vbiró 
hivatal szobájában mindenkor megtekint
hetők.

Adán, 1879. évi julius hó 3-án.
S trosz I g n á tz ,

biró.
, gyom-el választó-gépek

kaphatók

PII. MAYFARTH & Comp.

szegrendszerre 1 —4 vonó 
marha erőre alkalmazva, 
szalmavető-, rosta- és tisz- 
titószerkozettel , faállvá-

_  _________  nyon vagy egészen vasból,
legújabb szerkezettel, tartós és olcsó árakon szállitj Bécs vagy Pestről bér
mentve és kezesség mellett

PH. MAYFAURT ék COMP. Maschinen-Fabrik, Frankfurt a M.

UfflBATH * T

gépgyárában Frankfurt a. M

„ i t m g & ' o i  k i r á l y n é *
szá lloda , B udapesten .

Hírneves első rangú szálloda a Duna mellett, közvetlen a 
gőzhajó állomásnál, a város legdíszesebb s legélénkebb részén. 
Ajánlja 160 díszesen s kényelemmel berendezett szobáit 1 frttól 
feljebb, elösmert jóságu konyha, kávé s válogatott italaival, mér
sékelt árak s pontos szolgálat mellett.

Kiváló tisztelettel:2 2 Scbalek Lipót, vendéglős

m e z ő g a z d a s á g i  g ó p g y á r o s ok
PRÁGÁBAN

ajánlják a szilárd kivitel, könnyű járás, nagy 
munkaképesség és tiszta cséplésról legelőnyöseb

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

l-töl 8 ló, vagy üköreröíg.
iovábbá készítünk különféle nagyságú és elismert 

jó minőségű
tisztító rostákat, kukoricza morzsolő- 

kat és szecskavágókat.
Illusztrált árjegyzékek díjmentesen és franco.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




