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Kicsit; pudvás-e, vagy talán nagyon is ?!
Rövid távolléteiüliöl hazatérve, a tiszti főorvos úr 

„válaszát" találtam cziltliemre a „Bajá“-ban, mely válasz 
gyengíteni és legyezgctni akarja ugyan az általunk felso
rolt kórházi hiányokat, egész őszintén kimondja azonban 

azt is, hogy „kórházunk belélete hagy kívánni valót, még 
pedig eleget, “ s hogy kórházunk igen is , puávás“ , —  sőt 
kilátásba helyezi még ezen felül, hogy a szerkesztőnek ma
gán utón, „négy szem közölt a leghívebben elmondja, hol 
van s mi okozza ezt a pudvát. “

Ez őszinte nyilatkozat, (melynél többet a hivatalos 
közegektől várni sem lehetett volna,) méltó a tiszti főorvos 
határozott, nyílt és tiszteletet parancsoló jelleméhez, s e 
nyilatkozat elég garanciául szolgál nekünk arra nézve, hogy 
ö nemcsak ismeri, hanem orvosolni is óhajtja kórházunk 
hiányait, s ha mégis ez nem történik, talán nem rajta múlik.

Nem is volt czélunk kórházunk hiányáért a főorvos urat 
tenni felelőssé, hisz az alantas közegeket nem ő fogadja s 
nem 6 bocsátja cl, és így a jelenlegi zilált belviszonyok 
között annyit tesz, amennyit te h e t; —  czélunk volt a kór
ház beléletét lámpafénynél az érdekelt közönségnek és ille
tékes közegeknek azon adatok alapján megvilágítani, melyek 
ez idő szoriut rendelkezésünkre állottak; megvilágítani pe

dig minden személyes tekintetek nélkül azon czélból, hogy 
1 azok orvosolva legyenek.

Mit sem von le e megvilágítás jelentőségéből az, hogy 
; nem annyira a közvetlen tapasztalatra, mint inkább meg- 
1 bízható) forrásokra hivatkoztunk. Öutapasztalatra csak akkor 
! hivatkozhattunk volna teljesen, ha pl. nehány hónapot mi 
; is kórházban töltve, igy szerzett tapasztalatainkat közöljük.
| Ha igy veszszilk a dolgot,akkor .világos, hogy maga a fő- 
I orvos ur is csak források alapján szólhat a dologhoz ; mert 
■ csak azt mondhatja el saját tapasztalataiból, ami addig tör

ténik, inig o ott van, — pedig hát ő a nap igen kevés 
részét tölti ott, akkor is az alorvos úrral bavo.ikint vál
takoznak. Hogyan mondhatja el azután tapasztalatai alap
ján azt, ami távollétében történik, ha megtagadja minden
kitől a hitelt; ha hinni nem akar azoknak, ki elég sze
rencsétlenek az ápoló és élelmezönö összes visszaéléseit 
tapasztalni.

Ha pedig ád valamit az ily betegok szavaira, Íme ak
kor egy malomban őriünk, mert kórházunk hiányai több ily 
betegnek nyilatkozatai után voltak leírva, amit kiolvasha
tott volna eme szavakból is: „szerencsétlen embertársaink 
érdekében, kik az illetékes he’yen el nem mondhatják s 
elő nem adhatják panaszaikat, el nem hallgathatjuk, hogy 
kórházunk kezeléséről s beléletéröl u legaggasztóbb hírek 
szárnyalnak. “

f Ál C I A*
A szerelem bolondja.

A melegebb évszak kiosalogatja a nagyvárosit a vidékre. — 
Pünkösd vasárnapját választóm a kirándulásra és eljöttem K 1 o s- 
t e r n e u b u r g b a ,  meglehetős nagy és csendes város, melyen 
sok maradék emlékeztet büszke múltra és melynek vadregényes 
környezete nagy szabadságot enged a phantáziának.

Közelében áll egy kastély, mely egészen lakatlannak látszott- 
Ha igaz hogy házak ép oly kinyomatot visznek gyakran külsejü
kön mint bizonyos arezok, azt lehetne mondani, hogy ezen kastély 
egy tragoedia vagy melodráma színhelyéhez hasonlít. Fájdalmas 
érzet ragadja el önkénytelenül az embert láttára. Szomorú füzek
kel és cyprusokkai beültetett domb környező, mely mögött egy 
temetöcske bejárata rejlett. A rostélykapu zárva volt, az ablakok 
zivatar és záportól összekorbácsoiva, a lalak búvhelyét képezék a 
ragadozó madaraknak, a lakatok rozsdától felemésztve. Az elöud- 
varban egykoron gyönyörű virágágyás áll mái vak és füvekkel be
ültetve. A vadszöilő és borostyánindák eloldva támaszuktól, köve
ken és porladóitokon kúsznak. Balra az épülettől egy kiszáradt tó, 
melyen nagy viznövények úszkáltak volt. Köröskörül nincs egy 
madár, nincs egy hang vagy élő lény, csak néma siri csend ural
kodik.

Visszatértem a városba és a szerzetesek klastromába men
tem, melynek derék orvosánál voltam beszállásolva. Első kérdésem 
a kastély történetére vonatkozott és az orvos kérésemnek engedve 
el is monda történetét.

Nyolcz vagy tiz évvel ezelőtt — kezde — vette nőül gróf 
Meyrac Gusztáv a kastély birtokosa, melyet az imént látott, Ilé- 
nai Ida kisasszonyt. Mindkét részről szivbeli vonzalomszülte egy
bekelés volt ez, inig más tekintetben is igen Összeillő volt. Alig 
talált még pár annyira egymásra, mint ezen két lény. A férjen 
uralkodott a szenvedély, de a nőt felemésztő. És tudja társadalmi 
szokásaink olynemück, hogy a vadászat, a lovak, a társaság min
dig bizonyos időt vesznek igénybe azon édesinámoru álomból, me
lyet szerelemnek neveznek, Ida nagyon szerette volna, hogy Gusz
táv sohasem engedje egyedül. Hogyha néhány órára távoznia kel
lett férjének, a perczek napoknak tűntek fel neki. Eléje futott a 
kertajtóig, hihetetlen távolból hallotta lova patkóját és ilyenkor 
oly hevesen dobogott szivecskéje, hogy leülnie vagy támaszkodnia 
kellett f-1 indulásában. Nem volt féltékeny. Sokkal jobban szerette 
öt Gusztáv ! Oly vidor arczczal, oiy hü mosolylyal, oly odaadó 
gyengédséggel, oly nyílt lénynyel, oly kedves hanggal és oly édes 
öitílésst'l tért visszahozza. Nem, ezerszeresen nem. És mégis, oly 
maga előtt is érthetetlen felindulást érzett gyakran, mit talán a 
féltékenység elöli félelemnek lehet nevezni Mosolylyal ajkán és 
könyeukel szemeiben monda gyakran férjének : „Látod Gusztáv, 
hogyha elárulnál, hogy hűtlenséged felett meggyőződném, vagy ha
csak gyanúm lenne — én meghalnék ---------------aztán egy éjen
visszatérnék és megsúgnám : Gusztáv szeretlek még — de meg
öltél —

Gusztáv hangos kaczajba tört ki, lepecsételte neje ajkát egy 
csókkai, de mégsem tudott menekülni valami különös nyomasztó 
elő érzettől.

így folytak a dolgok 3 éven keresztül és ök boldogok valáuak. 
Ida félelme lecsillapult, mert csakugyan nem volt támpontja. —



A lig várja t. i. az ily szerencsétlen, hogy a kórháznál 
kiszabaduljon, panaszkodik fűnek, fának, s ha valaki rész
véttel hallgatja, teljes meztelenségében feltárja az ottani 
állapotokat*) Ha talán ezt a hivatalos közegek nem tapasz
talták, okát abban kereshetik, hogy velük az ápold jelen
létében s ekkor is hivatalosan találkoznak, és hogy irán
tuk talán több félelemmel, mint bizalommal viseltetnek. E  
körülmény, m elyet szükségesnek tartottunk megemlíteni, a 
főorvos urnák és bárki másnak is kezébe fogja adni a 
kulcsot, miért tartják mások pudvásabbnak, még pedig na
gyon is pudvásuak a kórházi állapotokat, s miért mondják a hiva
talos közegek, hogy az „igen is pudvás, de csak kicsit és 
nem olyan nagyon“ .

Azt, hiszem, ezzel megfeleltem a legfőbb támadásra, s 
ezután csak röviden kell szolaltom az egyes pontokról.

A  gondozás és ellátás nem csak ott hagy kívánni va
lót, hol a gyámosztály létezik, ámbár itt is a folytonos 
felügyelet hiányára mutatnak a főorvos ur által leirt dol
gok, — hanem a kórodéban is. Midőn az orvosok ott van
nak, akkor lehet ugyan némi kis rend ; de hogy azután 
mi történik, azt már azt hiszem jobban megtudhatjuk a bete
gektől, — kiknek csaknem szavait adtuk, — mint azoktól, 
kik a kórházban nincsenek? A szegény betegeket azután azért, 
mert amit láttak, hallottak és tapasztaltak, egész őszintén és 
leplezetlenül elmondják, „alattomoskodó rágalmazóknak0 s más 
hasonlónak nevezni, (hacsak az igazság kimondását itt rága
lomnak nem kereszteljük ) nem tartjuk legalább is ildomosnak, 
valamint az sem mondható egészen lojális eljárásnak, ha valaki 
egész kíméletlenül neki ront. annak, ki csupa keresztény huma
nitási szempontból sa  közügyek iránti érdekeltségből a minden
kitől elhagyottak érdekében néhány szót koczkáztat.

Ugyanezt kell mondanom a többi pontról, melyekre 
nézve a főorvos ur azt mondja, hogy részint kisebb mér
tékben igazak, részint túlzottak. Igen óhajtottam volna, (ha

*) Ebből magyarázható ki, miért bir a közvélemény is oly sötét fogai* 
makkal kórházunkról, s miért iszonyodnak itt bejutni még a legszegényebbek 
is, — amit a jó kórházzal biró városokban épen nem lehet tapasztalni.

valaki a vizsgáló bizottság kiküldését kérelmezi a közgyű
lésen és az ott inegtartátik) adataim alaposságáról a hely- 
színén meggyőzni az orvos urat és minden érdekeltet j 
miután azonban a bizottság kiküldését ki sem kérte s így  
ki sem küldetett, — mint azt a főorvos ur válasza k ilá 
tásba helyezte, — jelenleg én is megelégszem azzal, ha 
észrevételeimet és adataimat négy szem között, juttatom tu
domására. Meg fog ezekből a tiszti főorvos ur győződhetni 
arról, hogy amit mondottam, az mind a legilletékesebb for
rásból, a szegény betegek oly nyilatkozataiból lett merítve,

1 inelvekre nézve ők készeknek nyilatkoztak mások előtt is 
vallomást tenni, sőt, ha kell, ezekre m g is esküdni. Hu 

i az ápolásban részesültek ily nyilatkozata oem volna meg- 
1 bízható, hogyan lehet akkor hinni azon ápolónak és élel- 
| mezőnek, aki már önmaga kimentésére is, álsziaben adja 
| elő a dolgokat, —  s kiről igen-igen különösnek tartjuk,
! hogy a?. évtizedek óta annyiszor és annyiszor felhangzott 
; panaszok után is máig a kórházban létezik.

Sem nem értjük, sem fel nem fogjuk, miért nem le- 
i hetne őt más alkalmasabb ápolóval és élelm ezővel felvál- 
i tani, -  akiben talán több gyengédség s több készség volna 
| párosulva.

Ezek kijelentésével tartoztunk a szenvedő emberiség*
| nek, az ügynek, az érdeklődőknek, önmagunknak, a tény- 
| állás felderítésének és az igazságuak. —  Arnicus Plató,
\ amicus Cicero, séd magis amica veritas. 
j K eletéri.

H  I  l i  £  K
— P r ie lle  Cornolia asszony egy egész hónapig lesz vendé- 

j ge az erdélyi részeknek. Visszatért Budapestre s onnét egyenesen
; Brassón át Kézdivásárhelyre megy az ottani társulathoz. Innét 

Brassóba tér vissza ugyanazon társulattal, s fel fog lépni S.-Szent- 
í  Györgyön is. — Igen természetesen ez idő alatt meglátogatja az 
' elöpataki és tusnádi fürdőket is. Augusztus 20-ától e hó végéig 

Nagyváradon fog játszani a Mándoky társulatánál.
— Borzasztó vihar dúlt múlt hétfőn Székesfehérvárott. A 

legidősebb emberek sem emlékeznek oiy jégesőre, minő hétfőn este

Gyakran mondá : „A férfink nem szeretnek úgy mint mi, de ha 
sorsát barátnőjével összehasoulitá, be kellett vallania, hogy nincs , 
oka panaszra.

Negyedév, april végével egy híres színésznő jött Becsbe. — j 
Mint Desdemona n ,,Kaméliás hölgy", „Romeo és Juliánban, 
„Frou-Frou“-ban vendégszerepelt. Szent tűzzel lángolt hivatottsá- 
gáért, kifejezésteljes impozáns szépség, remek fellépés és elragadó 
játék ősszpontosulának benne. És minthogy szeménnetes visszavo- i 
nultság, tartózkodó szerénység képezek fő jellemvonásait, sok igen 
előkelő családba nyert meghívókat.

Sokkal szenvedélyesebb mintsem hogy okos lenne, ballépést j 
követettel Ida. Az előadásokra kezde kisérgetni férjét. A tél enyhe 
az éjek világosak voltak, holdvilágfénynél tértek vissza a kastélyba. • 
Egy előadás alkalmával úgy tetszett neki, mintha férje különös j 
érdeklődéssel szemlélné a művésznőt, és már ez maga oly ráz- i 
kódtatásba ejtette, mintha árulást látott volna benne. És ettől j 
kezdve, roszulléttel okadatolva nem akart többé a színházba járni. ( 

Talán remélte, hogy férje azt fogja mondani: ,. Jó, akkor 
én is nálad maradok." De nem mondá és egyedül ment. Felesleges 
mondanom, mennyit szenvedett!

Váljon futó, felületes érdeklődésnél többet keltett-e a mű- i 
vésztiŐ - nevezzük ltosita k. a.-nak — Mevrac grófban. Nem tud- j 
ták és bizonyosau nem is fogják tudni. Hanem az irigylök és ] 
malitiozusok, a pletyka és scandaluni kedvelői igen jól voltak — \ 
állítólag instruálva. Sőt azt is állítják, hogy Ida anonym leveleket j 
kapott, melyek nem hagyhatták kétségben. I

Eközben elérkezett a búcsuelöndás is. Közkívánatra „Frou- 1 
Frou“-ban lépett fel újólag. Egy szükebb Jokey-clubb búcsuestély- j 
re hívta meg. mely az előadás után volt tartandó és e! volt hatá

rozva. hogy egy tagja az egyesületnek sem fog elmaradni, melynek 
alelnöke Gusztáv volt.

a z  estély reggelig tartott. Meyrac gróf a diadahnaitól ittas 
Rösita mellett ült. A virágok, melyeket a művésznőnek vetettek 
pompás ékét képezek az asztalnak. Kristály poharakban gyöngyö
zött a bor és társaság költője magasztalva köszönti fel az ünnepély 
királynőjét.

---------------Mit tett Ida e neki oly szomorú éj alatt ? Amit
boldogabb napjaiban is tett — elment a kerlajtóhoz, hogy Gusz
távot várja. Az órák csendesen haladtak. Éjiéikor felhőkkel hú
zódott be a holdvilág, csendesen permetező hideg eső hatolt át a 
nő kendőjén és ruháján. De ő nem vett észre semmit, csak egy
szer tetszett neki oly különösnek, hogy lehet egyszerre oly hideg 
a lába és oly forró feje.

Midőn Gusztáv 5 órakor hajnalban hazatért — nejének majd
nem élettelen testére bukkant. Nem volt holt, még élt öt napig. 
De nem tért vissza emlékezete és deliviumában folyton kiálta: 
„Frou-Frou" „Frou-Ftou“ !

Ez volt utolsó szava, utolsó sóhaja. Itcyac kétségbeesése ha
tártalan volt. Ha bűnös is lett volna, könyőrületet érdemel vala. 
Három hónappal később a kitörő háborút mint különös szerencsét 
üdvözölte, mert itt remélte fellelni az öngyilkosság azon egyedüli 
módját, mely szerinte becsületes emberhez méltó volt.

De bármennyire exponálta magát — még meg sem sebesült. 
A halál igen szeszélyes legény — nem veszi figyelembe azokat, kik 
tárt karokkal futnak eléje.

Tavaszszal ismét visszatért Gusztáv. Egv szép nyári regge
len vállára veté fegyverét, összecsatolá agarait <s elment vadászni,



7 órakora várost sújtotta. Ezer és ezer ablak bezuzása hirdette 
a j  ég  dió- és bel}Ivei-közzel tyúktojás-nagyságát s vagy 2b per- 
czig taitott. J etemes károkat okozott a határ terményeiben és a 
szőlőhegyen. Egy kocsin üli) embert is úgy vagdalt főbe, hogy 
elszédülvéu a kocsiról leesett s életveszélyesen megsérült. — A 
jég vei ekeket, fiújukét, loglyokat sth. szintén vágott agyon. Ugyan 
akkor nálunk is több malmot elsodort és nagy kárt okozott.

A mai hirdetési rovatunkban a színkör eladására vonat
kozó sorokra felhívjuk a t. közönség figyelmét.

— A kis vásártéren lévő kiállításra, melyben számos ér
dekes kép látható, felhívjuk olvasó közönségünk figyelmét, itész- 
letesb tájékozást talál hirdetési rovatunkban.

— Irodalom. Dr. Ribáry Ferenci világtörténetének 11, fü
zete jelent meg Mehner V. kiadásúban, Budapesten. A beszüntetett 
Hebestyén-féle világtörténelem megjelent öt füzetét a Wcissmann 
testvérekkel kötött egyezmény alapján kész Mehner a Ribáry-féle 
történelem füzeteivel kicserélni.

— Pályázat. Jankovácz és Veprovácz megyebeli községeink 
tanítói pályázatot hirdetnek.

— Hirdetmény. Az alólirott bizottság ezennel közhírré 
teszi, hogy a búd pesti Vl-ilc nemzetközi gabona- és magvásár a 
f. évben augusztus 27-én ("szerdán) meg fog tartatni. A további 
ide vonatkozó intézkedések legközelebb fognak a t. ez. vásárláto
gató közönség tudomására hozatni. — A budapesti áru- és érték
tőzsde gabonavásári, bizottsága.

—• P a tti Adél e télen Szentpétervárott fog énekelni, és 
egyegy estére 25,000 frankot kap. Ily jutalmazásban még énekes 
cs énekesnő nem részesült o földön, mert egy fellépésért majdnem 
annyi fizetést kap, mint egy magyar minisler egész évi működé
séért s azon felül annyi magasztaláét és dicsőítést, mint ez birá" 
latot és ócsárlást.

— A „Képes Családi Lapuk11 20. füzete változatos tarta
lommal megjelent. Egy füzet ára (Mehner V. a kiadó) 30 kr.

— Vén leányuk társulata. Ily czimii társulatot akart 
alapítani Duóimban egy férfigyülülő hölgy. Tagjai csak fiatal leá
nyok lehettek, kik fogadást tesznek, hogy sohasem mennek férjhez. 
Miután azonban íélesztendö óta. egyetlenegy tag seui jelentkezett, 
az egy tagból álló társulat föloszlott.

nem a szórakozás kedvéért, hanem hogy testfáradság által szaba
duljon rögeszméjétől, mely folyton üldözd.

Nem lót semmit, azt sem tudta hol volt. 11 órakor nyugodni 
tért — taláu könyörül rajta az álom.

Ama borzasztó catastropha óta zárva volt nejének hálószobája, 
mely az övével volt határos. Hanem ez éjen roppant hőség volt és 
Gusztáv szándéktalanul felnyitú az összekötő ajtót fél álmában 
aztán ágyába vető. magát.

Egy óra múlva felébredt. Éjfélt kongott az óra és a közelben 
valami zajt vélt hallani oda figyelt és tisztán kivevő a szavakat 
„Frou-Frou“ „Frou-Frou.“ Kimondhatatlan borzadálylya! figyelt. 
A hangok közeledtek, majd ismét távolodtak, majd a padlásról 
hangzottak fel, majd a függönyön susogtak. A szegény elbődültnek 
úgy tetszett, mintha az asztal, a székek, a függönyök, a szőnyeg 
mintha mind chorusban kiáltotta volna: „Frou-Frou11, „Frou- 
Frou I'1

Kiszökött az ágyból, gyertyát gyújtott és a félig nyitott ajtót 
felrántá. Sivitó szél ‘ hatott a szobába, mely a gyertyát eloltó és 
homlokán, arczán, aj alfán gyengéd elmúlást, finom érintést érzett 
és úgy tetszett neki,‘mintha lágy, ismert ruha érintené. Földre zu
hant, másnap reggel őrülten leiéit, minden Kérdésre csak „Frou- 
F rou \ „Frou-Froit“-vol felelt. Midőn magához téritették felnyiták 
a szolgált az ablakot és a függöny redöi között egy — denevért 
találtak.

Nekünk mindent megmagyaráz a denevér, hanem szerte a 
vidéken 100 ember közül ifi) bizonyítani fogja, hogy a grófné szel
leme visszatért, hogy éjfé.lenkint. lülcbe súgja férjének :

„Gusztáv szeretlek még— hanem megöltél'1.
Iliit* Sándor.

— Uj zenem üvek. Az „Apollo” zeuemüfolyóirat legújabb 
(július havi) száma következő tartalommal jelent meg: 1. Dal- 
csokor eredeti dalokból, Magurányitól, 2. Ábránd Mendelssohn — 
Bartholdy Bódogtól. 3. Öröuiteljes viszontlátás, polkamazur Au 
Alajostól. 4. Mazurka Fauzler J. L.-töl 5 Szépen ragyog . . . ere
deti magyar müdal szerző id. Ábrányi Kornél. 0. Jó lenne, de jaj 
lenne, népdalcsárdás Vágvölgyi M. Bélától. Az Apollo előfizetési 
ára a julius deczemberi félévre 3 írt, mely az Apollo kiadóhiva
talához (Budapest, vár. Verböczy uteza 179. szám.) ezimezve kül
dendő be, legczélszerübben postautalvány utján. Az Apollo ezen 
egyetlen hazai zeuészeti közlönyünk nyolez évi fennállása alatt 
már is egy oly b. magyar zeneirodalmi gyűjteményt alkotott, mely 
úgy kiállítás mint tartalomra nézve bármily zenegyüjteméuy dí
szére válik, olcsóságra nézve pedig vetekedik a legolcsóbb külföl
di kiadmányokkal s ezért, pártolásra méltán ajánlhatjuk.

— Előfizetési felhívást vettünk a „Szegedi híradó11 24-ik 
évfolyamának második felére, mely juh 1-trtl kezdve „napilappá11 
alakult át. Előfizetési ára 15 írt.

— M agyarország és n N agyvilág 27-ik száma kővetkező 
tartalommal b i r : Sz  ü v e g :  Zirzen Janka. — Falusi élet. Költ. 
(Bulin János.) — A nagyralátó. Rajz a népéletből. (Palotás Pa
usztól ) Folyt. -  Déli álom az erdőben. (—f.) — IV. Napóleon 
Lajos Woolwichban. — A jéghegyek állatvilága. (T. G.) — Előőrsi 
találkozás a zulu földön. — A vér. („Strathmore.”) Regény. (Ir
ta : Ouida.) XXVI. folyt. — Aleku basa. — Fővárosi levél: „La 
vogue magyaré.11 (Porzó.) — A madár „társaságból.” (Honnan 
Ottó.) — Színészet. A színházak színdarabja. (Keszler József.) —- 
Különfélék. — Sakkfeladvány. — Szórejtvény, — Szerkesztői 
üzenetek. R a j z o k :  Zirzen Janka. — Deli álom az erdőben.—
IV. Napóleon Lajos Woolwichban. — Aleko basa — Előőrsi ta
lálkozás a zulu földön. A madár „társaságból.”

S  l  1 i i  k  i í  v .

Szerdán adtál; 4 szer, középszáma hallgatóság előtt, a 
„Ooruevilli harangok” at.

Csütörtökön, noha Langer V ictor színházi karmester 
jutalmára volt kitűzve, majduem teljesen üres ház előtt 
sziitrehozták Gr r í a g  o i r e t, melyben Somogyi remekelt 
és „S z é p D  u u o i s l o v a g o t ”, itt először látott 
kedves operettet,. Alig a szereplők buzgalmáról a legnagyobb 
dicsérettel megemlékezni kötelességünk, addig közönségünk 
közömbös és háladatlan magatartásáról mélyen hallgatunk. 
Csak annyit bátorkodunk megjegyezni, hogy annyi s oly 
sikerült operetteelőadásban városunk még nem részesült s 
hogy ezen élvezetet legnagyobb részben a színtársulat de
rék karmesterének köszöni. Különben azt tartják : A  mór 
megtelte kötelességét, a mór. mehet I

0 pont 
fenék

Vízállás Haján.
DUNA 
CSATORNA

julius 18-án DUNA
0  fölött

89.34
4.4Ü

84.88
83,00

CSATORNA 86.lt 
mélység 3.11

Ü z le t i  t u d ó s ít á s .
Baján, 1879. Juiiua iii-áa.

Búza 8.50 zab 4.G0 bab 7. — árpa 4 80 rozs 5.40 két.szered 5.20 
köles 4.60 kukorica 4430.

Az árak 100 kilogr. után.

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

E gy jó házból való fiú felvett,étik
j

mesternél, Ba- 
bővebb tudósi*

T a u jr G á b o r réz mű ve? 
| ján, Deszkás-uteza, hol i- 
tás nyerhető.



É É é

kézi- és járgány
c s é p l ő g é p e i k e t

1 -to l 8  ló ,  v a g y  ö M irerő ig .
Továbbá készítünk különféle nagyságú és elismert 

jó minőségű
t isz tító  ro s tó k a t, k u k o r ic z a  m orzsoló- 

k á t  és szeo sk av ág ó aa t.
Illusztrált árjegyzékek díjmentesen és franco.

ösak rövid ideig itt látható!
Baján a kis vásártéren naponkint 8 órától esti 10 óráig lányos 

kivilágítás mellett nyitva, van.
w v  *  ■ « -

F eren cscsa torn a-részvén y-társw la t
és

F eren ezcsa torn a-G őzvon ta tási vá lla la t

TIS2A-BDDAP2ST-GYÖ1
az egyedüli rövid 8 közvetlen tiszai vonal oda és vissza 

Budapest és Győrig.
E  vonni lehetősül a iPgm érséK eltebb  b*zfo8Ííási di.jt ős jelentékeny 

időmegtakarítást, pontos szállítást, valamint ótalmat nyújt a hajótulnjdoimsok- 
nak, továbbá biztosit jgen leszállított és legolcsóbb átmeneti tarifaté
teleket, cpy úttal kikerülvén a  veszélyeket és halogatásokat az alsó Dunán.

Az újvidéki csatornán, Petrovaczon alól rakodó hajók Kezdaii 
felé a Dunára igen olcsó (ransitó (áriIában részesülnek.

A Dunán és Tiszán miiulenkor a csatorna-torkolatoktól és oda közle
kedő e lső ra n g ú  v o n tató -h ajó k  készen állanak.

Olcsó átmeneti tarifák es kimerítő f-lvilágositások a fenntnevezett tár
sulatok központi irodájában, Budapesten, vagy az ügynököknél :

G e ir in g e r  és Bergernél John Miksánál Fekete Pálnál
Baj ín ' Budapesten Szegeden

kaphatók.
m m ü g y v i v ő -

Na<jgyszerű műcsarnoka
mozgó pleorama nagy csataképekkel,

mely 1000 a legújabb és lraérdekesehb látképet tartalmaz, ezek 
közt a legszebb' Operák, Haititek, Operettek, Színésznők a
párisi nagy operából, a legdíszesebb természetes színben.

Ezeken kívül láthatók a legújabb csaták

E gészei!
UJ

Bosinia és Herczegovinából.

A  szegedi árvíz
t e r m é n y é t

után
felvéve

Továbbá, a párisi, philadelphiai és a bécsi világkiállítá
sok, és még több más lárványosságok szem léibe tök.

Végre a külön kabinetben felette érdekes
l> 1  11 ! s  i  T  I T  K o  K.

Belépti dij ajándékkal együtt 20  kr.
Számos látogatásért esd W ERIIN R.

párisi műcsarnok tulajdonos.
pgJT Minden héten uj fölállítás.____ ______ _______________

\ D1BATB * fÁRS 1 f
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 cséplésrű) legelőnyöseb

ben ismert, úgy rámán álló mint kereken járó

szegrcmlszerre 1—4 vonó 
marha erőre alkalmazva, 
szalmavető-, rosta- és tisz- 

4 „  ,  a titószerki'zettel , fa áll vá- 
i  1  $  U  X  nyon vagy egészen vasból, 

legújabb szerkezettel, tartós és olcsó árakon szállilj Bécs vagy Pestről bér
mentve és kezesség mellett

I*JÍ. M A Y I'A H IV T  A  (!O M P . Maschinen-Fabrik, Frankfurt a M.

Isko 1 aí -é i 'ies í lés.
Nyilvános polgári és kereskedelm i iskolám  s 

nevelő-intézetem ben Budapest, Károly-körút 22. 
szám , n 27 ik iskolai év f. évi szeptember 1-én veszi

#
kezdetét. A növendékek felvétele augusztus 20 ától na
ponta délelőtt 8—12-ig és délután 3—5 óráig eszkö
zölhető.

Nevelő-intézetemben a reátn bízott, növendékek ál
talán s nőm által a leggondosabb felügyeletben része
sülnek s a legszeret,etU'ljcsrbb'.n ápo tatnak. Azok neve
lése körül nekem több m int 30  évi sokoldalú tapasz
talás áll rendelkezési mre, a. ml arra jogosít, nevelő in
tézeteink. minden t. ez. szülőnek a legjobban ajánlani.

Prognunuiok kívánatra ingyen.
ItÖMT IliklÓS.

i

A bajai takarékpénztár részéről köz
hírré tétetik : miszerint ít jelenlegi viszo
nyokhoz mérve a betételek után 
eddig számított S '/2°/0 kamat lábat, f. évi 
Július hó 1-ső napjától fogva S °/0 leszál
lította.

A váltó kölcsönök után 
8% számíttat!!*.

A bajai takarékpénztár :
B a d á iiy  G y u la . l)r . 8 a ly  Im re .

K i 1 i s  « l  ó
a, színkör (Aréna) akár átaljában egyszerre 
az összes faanyag, akár különféle részle
tekben. — Tartalmaz: mintegy 800 szál 
deszkát, 24 szál fenyőt, különféle geren
dákat és oszlopomat, padokat, léczeket, 
összekötő vasakat, ajtókat sat.

Értekezhetni a szinköri pénztárnál.
gyom-e! vál ászt ó-gépek

1J r i e u ö r ü  tv
7

kaphatók

PH- MAYFAHTII & Comp.
gépgyárában Frankfurt a. M.

Nyomatott Náoay Lajos könyvnyomdájában Baján.




