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Szerkesztői iroda.
hova a lap szellemi részét illető külde

mények intézendők :
ÁLLAMI TAMTŐKÉPEZDÉBES. 

Levelek csak bérinentesen fogadtatnak 
el. Kéziratok nem adatnak vissza.

K iadóh ivatal:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j o a  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(Bódog-tér, Sckeibner-fclc ház.)

V izeink szabályozása.
Szeged megsemmisülte s az ország több vidékének 

ái'Yizek általi elözönlése éta a vizszabályozás egyszerre 
országos szükségnek lelt elismerve, s nemcsak az érdekelt 
vidékek, hanem az egész ötszög a legélénkebben foglalkozik 
a vizszabályozási munkálatokkal.

A fontos mozgalmat első sorban a tiszavölgyi társulat 
indította meg Budapesten tartott nagy-gyűlésén, hol az 
eddigi összes szabályozási műveletek és ezek alkalmával el
követett hibák éles hirálát, alá vétettek, s oly elvi jelentő
ségű határozatok hozattok eleve is, melyek rendszeres ke
resztülvitele igen sok viszásságot meg fog a jövőben 
akadályozni.

I t t  mondatott ki pl. hogy a tiszaszabálvozási kölcsön 
elodázhatlamil szükséges; hogy a töltési muri íróiatoknak s 
a belvizek levezetéseinek összeliiggövek s / okozatosnak kell 
lennie j hogy az egész folyanihosszra kiterjedő munkálat 
készítésébe a. kormány is belevonassék s annak szigora el
lenőrzésére felkéréssé!; ; hogy rendszeres, kimerítő s a v i
szonyoknak megjelelő országos vizitörvény létesítése m r te t
tessék j hogy a folyamtöltések országutak is legyenek s így 
a közmunkások egy része ide forditrassék, s hogy az egyes 
szabályozási egyesületek szoros ősszel;öttelésbe lépjenek s 
a ministeriumbart a Tisza-szabályozásnak külön osztály 
állittassék.

Hogy mindezen nagy jelentőségű határozat országos 
figyelemben részesüljön, nagyban elősegítette azon mozga
lom, mely az ország fővárosában, Budapesten megindult a 
Duna-szabályozás felülvizsgálása érdekében, hol különösen 
a Külföldi s érdekeken Kívül álló szakértők meghívásának 
szükségessége mondatott ki s hol kiválóan a soroksári Du- 
naág elzárása, a prnmontori ágban levő zátonyok 3 a rész
ben teljesített szabályozási tervek megvizsgálása elenged- 
hetlon követelménynek nyilváníttatott.

Ezen fontosabb mozzanatok e !ő?ték meg a törvényho
zás abbeli intézkedését, hogy folyóink s azok szabályozási 
terveinek megvizsgálására külföldi szakértők hivatnak 
meg, kik figyelembe véve az évtizedes tapasztalatokat s ta
nulmányozva folyamaink különleges területi s éghajlati vi
szonyait : véleményt adjanak s tervet készítsenek vizeink 
szabályozását, illetőleg.

A meghívott, külföldi szakértők c hő elejéu meg is 
érkeztek, 12 14 napi hosszú utazást tettek a Tiszán, ta
nulmányozták az eddigi terveket és végzett munkálatok 
ered nényét ; majd ismét, Budapestre rándultak, onnan ki
rándulások télettek fel és le az eddigi vizmüveletek s azok 
eredmény i megszemlélésére, — s alig tehet a felett k é t
kedni , hogy majd nemsokára az egész Dunát beutazzák, 
és igy a B aja város közelében cső vízi-munkálatokat is 
megtekintik.

fá lílill
Hálóin levél.

B . . . márczius 2-án.
Imre Dezsőnek.

Boldog vagyok ! . . . boldog, mert. az o karján lejthettem vé-( 
gig tegnap éjjel a próhabálon három franczia négyest, két. körma
gyart, az ód karomba ölelve tánczoltam vele négy csárdást. . . . 
oh üdvök üdve, hogy tetézhetsz egy embert ennyi boldogsággal I 
Igen ! halld, lásd, tudd meg. hogy ö szívesen lát, örömest buszé’, 
és kedvvel tánczol velem. Igen imádott Zivzab. Hám, te az enyom vagy! 
oh csak lehozhatnám számodra a mennyet, hogy az ö csillagai kö
zött te foglald e! a nap helyét, lennék csak harmat,, hogy ott csügg- 
hetnék virágod kályhán, lenn k . . . oh istenem mi nem lennék 
érted? Érted Barátom ? Azaz kérdezem télid, hogy éried-e te az 
ily érzelmet ? Nem ezt nem értheted, mert ezt csak érezni lehet. 
Tudd meg tehát, ó az én földi üdvöm, Mogori ur egyetlen á- 
nya. Leirom kedves barátom előbb apját és anyát, hogy később 
csakis vele, ö vele foglalkozhassnm.

Mogori jellemének neve telel meg legjobban. Leányát szereti, 
(de nem ugy.'ni nt én) és szörnyen félti

Képzeld I Három hete járok táncziskolál a, hova ö (a lánya) 
is jár. A lányával sokat, tánczolék, tónez után pedig h ü lés  én 
előtte állva beszélek neki érzelemről, szereli mi61, égről, boldogság
ról, csillagról, költői áldozásomból egyszerre csak egy zaj riaszt 
meg hátam mögött megfordulók és — Mogori ur áll hátam mögött.

i

„Tetszik leülni? és egy széket, tolt elő
Barátom 1 Dezsői Felloglmtod ezen szavak óriási gunyját ? 

én midőn cl vagyok merülve az érzelmeskedésbe, midőn ábrándo
zom üljek le?!

De ez még nem elég ! lm négyest tánczolánk, én rendesen 
megvártam, ha vele (imádott Zirzubellámmal) nem tánczolhattam, 
inig ö <Z rzabella) elfoglald helyét, ekkor közvetlen mellé álltam 
tánezosuémmai, kit rendesen a gardedámok közül (tehát, véneket) 
választ k, nehogy öt. (Z Izabellát) feltékenynyé tegyem. Tehát én 
iiiládott.om mellé állok. És mit tesz must Mogori ur? Megfogja az 
én Zúza hellént karját és felvezeti a kályhához e szavakkal, „hisz te 
fázol leánykám.“

Képzeld barátom ! O fazék, midőn szive gyorsabban vert mint 
volt, tanárunk nádi pálczája, nrilöii keble hevesebben égett, rnint 
a vu kanikus Aetna Sieiliában, midőn ö biztosabban állt vélem, 
mint midőn a test súlypontja a forgási pont, alá esik . . . Igen ily 
apa ö. Árgus szemeivel minden mozdulatát megfigyeli leánya ud- 
Vitrlójáuak, mely (a mozdulót) ha kissé hevesebb már ő ott terein, 
és a hevességet lehűti kissé. Ilyen a papa. Most még a mama, 
hogy teljesen be légy avatva titkom szentélyébe. A mama az pas- 
sivabb szeljem az apánál, de ö is olyan hárpia természetű, ki csak 
a szegény diákság vesztére törekszik. Borzasztó uiitipnt.liic-je vau 
szegény nemünk ellen. Szerencsém, hogy csak arra vigyáz, ne
hogy az utezán közel menjek vagy tán kísérjem leányát.

És mostan ö, ö I Leírjam öt. Oh Cannova add vésődet, Pa
tád ecsetedet, Tasso toliadat, és Müller & Comp — kitűnő Veil- 
chenblau Tintádat, hogy árnyékát festhess ni le azon lénynek, ki



Mily ítéletet mondanak ezen külföldi szakértők az ősz- 
ízes tiszai és dunai munkálatokról, s mily tervet fognak a 
jövőre nézve készíteni, minden esetre érdekelni fogja Baja 
város polgárait is, —  mindazonáltal legközelebbről fogja 
érdekelni Baja város törvényhatóságát és polgárait az, 
mit fognak mondani e külföldi szakértők tz Duna azon ré
szeinek meglevő és leendő szabályozásáról, mely közvetlen 
szomszédságunkban létezik?!

A  partszakadások a lefolyt évtizedben óriási mérve
ket öltöttek ; a Vajas torkolat már-már belevesz a szaka
dásba ; azon 26  ölnyi szárazföldből, mely a körtvélyesi er
dőségnél a Duna és Vajas között csak az utóbbi években 
is létezett, alig vau már valam i; a gözhajózási állomást 
majdnem évrBl-évre beljebb kellett szá llítan i; az úgyneve
zett Deák-virányi évek óta viz b orítja ; a város egyik 
része pár év előtt a vizártól volt ellepve s az esetleges 
magas vizállás mellett, újólag a vizái tól van fenyegetve ; a 
tervezett folyam mérnöki védmunkálatolt pedig évek óta in
tézkedésre és végrehajtásra várnak a minisztériumban.

Mindez elég indokul szolgálhatna Baja város törvény
hatóságának s polgárainak arra, hogy a külföldi szakértők 
fogadására készüljenek ; azok figyelmét, az itteni állapotokra 
különösen felh ívják; az eddigi munkálatokat és terveket, ugv 
szintén a lefolyt évtizedek tapasztalatait összegyűjtve és 
rendezve a szakértőknek elöterjeszszék ; a szakértőknek adan
dó felvilágosítások s tájékoztató útbaigazítások előkészíté
sére és előterjesztésére alkalmas szakférfiút bízzanak meg ; 
szóval mindazt megtegyék o kedvező alkalommal, mit a vá
ros és polgársága érdekeinek előmozdítására és megvédésére 
megtenni lehetséges.

így lesz Baja város vizeinek rendezése az országos 
vizmunk&latok keretébe belevonva, ami azután azok sikerét 
is előmozdíthatja, azok valósítását is gyorsítani fogja. ]

K eletért.

II I H 14 k
— B ektildctctt „Bács-Bodrogh megye féispáni hivatalától" 

két kimutatás.

nem a földiek közé való, ki mindig fennszárnyal közel az angya
lokhoz. (Velem átellenben emeleten lakik). Képzelj barátom ma
gadnak egy ideált, melynek fekete szeme úgy ragyog mint Borneo 
gyémántja, fogai oly gyöngysor, mint a milyet a búvár hoz a tenger 
fenekéről, szája kicsiny, ajka eper, arcza az ég öle, szeme benne a 
csillag . . . .  oh szóval ö a megtestesült angyal.

Barátom Dezső! Ő tizenhat éves, én tizenkilenc*. Ugy-e 
összeillő egy kor. De oh végzet szigorú keze — megengeded-e hogy 
megvárjon S engem míg kész leszek tanulmányaimmal, inig mint 
orvos eljöhetek érte és mondhatom : Mogori úr I én orvos vagyok, 
adja leányát hozzám nőül. Igen ! ezt fogom tenni, de ki tudja 
nem késem-e el. Mert fájdalom, a papa nem néz bennem jöven
dőbeli vöt. Most pedig isten veled, én boldog volnék, ha Mogori 
úr meg a felesége engednek. Imre.

B . . . május 20............

Múltkor már'megirtam, hogy átéli cnhen lakom Zirzabellával, 
<lo arról nem értesítettelek, hogy én mindig a kapunkban állok, ö 
meg tniudig az átellenes ablakban ül, és én mindig ráné
zek, ó pedig mindig rám nevet. Tudod, hogy az érettségi közéig, 
de beletemethetem e magamat a betűk száraz özönébe, midőn 
szerelmem mámorában fürdőm. Tanulhatom-e a egillagászattant, 
midőn kapumból a legragyogóbb kék csillag járását, tüzet, fényét 
vizsgálom ? Azért akár megbukom, akár nem, javamra szolgáland. 
Ha megbukom úgy tovább maradhatok B . . . n és tovább látha
tom Öt. Ifa nem bukom úgy előbb leszek orvos, és igy elébb jö-

a) Az egyik azon adományokról számol, melyek a bosniai o o  
cupatio alkalmával megsebesült avagy megbetegedett katonák 
részére befolytak, részletezvén mind a beérkezett pénzösszegeket, 
(összesen 4073 írt 02 kr. 1 db ezüst 2 frtos, 4 db ezüst huszas 
és 1 drb ezüst féllmszas) és anyagszereket, mint pedig a böiolyt 
adományoknak rendeltetésűkhez képest történt kezelését s idézvén 
a hivatalos lap mindazon számait, melyben a küldemények nyug
tatva vannak. Aláírva : Gromon Dezsöné.

b) A másik kimutatás, mely 44 lapra terjed, számol azon 
adományösszegekröl s azokból teljesített kiadásokról, melyek fent- 
tisztelt hivatalnál az L878. évi mozgósítás folytán Ínségre jutott 
családok segélyzése végett befolyt. Összegyűlt: 106 gyüjtőiven 
6264 frt 94 ’/a kr, hozzájön takarékpénztári kamat 61 frt 86 kr s 
a kezelő főispán által 1 drb 20 frankos és 4 drb cs. kir. aranyért 
182 frt 50 kr tehát összesen: 6509 frt 36'/„ kr. Ebből kiosztatott 
66 községben 6 —20 írtig terjedő részletekben 2882 frt. Zombor 
város segélyzö bizottságának átadatott 1226 frt 62 '/2 kr, a szeged
vidéki vizkárosultak részére 2400 frt 74 kr, összesen: 6509 frt 
36’/2 kr. Aláírva: Gromon Dezső s. k. főispán, úgy is mint a se
gélyzö bizottság elnöke.

Midőn ő Méltóságaiknak önzetlen áldozataik és hűséges sá- 
fárkodúsukért a segélyzett Ínségesek és minden érző szivü honfi
társ nevében'tneleg köszönetét mondanánk, kívánjuk, hogy az em
beri kor legvégsőbb határáig terjedő, zavartalan boldogságnak 
örvendő éltében a nem csak rangfokozat, hanem nemes érzelmek
ben is a megye első helyén álló párnak soha sem legyen alkalma 
hasonló számodások közzétételére.

Ki a részletes számadásokat látni kívánja, tekintsen be a 
szerkesztői irodába.

— Múlt lió 31-én virradóra özv. Birlync lakásáról az ösz- 
szes ezüstöt ellopták. A tolvajokat nyomozzák, biztosat azonban 
még nem tudhatni.

— Utóhang a székesfehérliárL k iá llítá sh o z . A pesti 
lapokban panaszokat olvassunk, hogy a kiállított tárgyak vissza
szállítása íj..‘ti rendetlenül történik. Hasonló pauaszunk van nekünk 
is. A helybeli képezde által kiállított tárgyak részint kicserélve, 
részint hiányosan érkeztek vissza, szánandó állapotban. A loiub- 
fürészeti munkák összetördesve voltak, egy olajfestmény nagy sé
rülést szenvedett, mert úgy volt csomagolva, hogy a festett lappal

hetek el a Mogori úrhoz múlt levelemben megirt kérésemmel. De 
nem hiszem hogy beleegyezésüket adandják. Először is ha a papa 
meglátja, hogy ő lát engem az ablakból, én pedig látom őt a ka
puból. úgy mindjárt hozzá lát a feddéshez és elküldi az ablakból 
Zirzabellát, és megfoszt emgem az égtől és csillagától. Pláne a 
mama, az pedig már a földi üdvét odaadná, ha távoznám B. . . ról .  
Lásd barátom ! Ilát az igazi érzelemnek ez a jutalma ? Az igaz 
szerelem nem léphetett fel nyílt sisakkal, hogy vívjon a kőkebel
lel, hanem bekellett vonulni a kapuból az Einfahrt alá, hogy on
nan nézhesse öt, és hogy itt ö (engem,) onnan ne lásson. De én 
nyugodtan tűröm sorsomat, és bizton várom a szebb jövőt.

Imre.
B . . . julius 2 ÍJ............

Dezső ! én boldogtalan vagyok ! Én szeretem őt, ö szeret en
gem, én imádom öt, Ö imád engem, de az apja is szereti öt, és 
gyűlöl engem, az anyja pedig imádja öt és átkoz engem. Érted? 
kedves barátom. Felfoghatod a fajdalom borzasztó súlyát, azon 
súlyát, mely az én testem fajsúlyúval nem tarhat egyensúlyt és
utoljára is levonza a föld középpontja f e lé ------a ------- sirba.
Most már sem táneziskola, sem varróiskola, se nekem iskolám . . 
senkinek sincs iskolája és nem találkozhatunk. A nyár meg olv 
meleg, hogy Zirzabelláék ablakukban mindig le vau eresztve & 
függöny, és én őt nem láthatom.

Ehhez még járul a mama borzasztó gyűlölete, melylyel min
denütt rólam nyilatkozik. Mindennapi szavai :



felfelé rádobatott a I áriáim n lévő szénára s rá szegeztetelt a láda | 
fedél, melynek egyes deszkái között újjnyi szélességű hézagok 
vannak. E hézagokon keresztül a zárt ládában látni lehetett az 
egész képet, de látni lehetett azt is, hogy minden hézag alatt 
vagy az olajfesték elkopott a képről, vagy por és piszok rárakodott. 
Még egy megjegyzés 1 A kiállított tárgyak visszaszállításának 
i n g y e n  kellett volna történnie, miután oda leié a dij kifizettetett. 
Hogyan van nz, hogy a 48 kilót nyomó portékáért, mely mint kö
zönséges teherszállítás ide érkezett, 1 frt 97 krt fizetni kellett ? 
Ajánljuk sorainkat a szállító bizottság és a lapok szives figyelmébe. 
Kelt Baján, 1879. aug. 1-én. A képczde igazgatója.

— Gabiiakcreskcdésiink svájci kilátásairól igen kedvező 
tudósítások érkeznek; a francain és oroszországi termésről nincse
nek ugyan még egészen megbízható jelentések a svájezi gabnake- 
reskedök kezei között, de azért mégis majdnem bizonyosnak lát
szik, hogy e két országból nem sokat várhatnak. Ily körülmények 
között az általános figyelem megint a magyar gabnára irányul, 
és nagyon valószínű, hogy gabnakivitelünk Svájc felé igen erős lesz 
az idén. (P. Ll.“)

— M argónynexportunk svnjczi kilátásairól Írják a „P. 
L!,"-nak : Svájc rendesen maga fedezi burgonyaszükségletét, ha 
kedvezőtlen időjárás elrontotta a termést, úgy eddig a bajor Pfalz- 
ból és Francziaországból egyenlítették ki a hiánylatot; a burgo
nyatermés már tavaly rósz volt, s az idén sincsen valami biztató 
kilátás. Tavaly kísérletet tettek a bajor és a franczia import mel
let a magyar burgonyával, s a  mi terményeink jósága oly eklatánsul 
kitűnt ez alkalommal, hogy az idén nagy forgalmat lehet várni 
abból. Óhajtandó, hogy gazdáink figyelemmel legyenek ezen ked
vező körülményre.

A komink tor szörnyen tele tömte a kupékat, az egyikbe 
pláne kilenc/ utazó jutott. Bős ke kisasszony ötödmagával ül az 
egyik oldalon.

Kényelmetlennek találja a helyzetet. Körülnéz. Egyszerre rá
jön, hogyan segíthetne magán. — Ezen az oldalon öten ülünk, a 
másikon csak négyen. .Jobb lesz nekem odaülni. És megcselekszi.

S Z 1 3 li k z.
Kedden az idén hatodszor adattak a „Kornevilli ha

rangok- még pedig egészen telt ház előtt, mit Sziklai Emí
lia k. a. második fellépte összevarázsolt. Kitünően iskolá
zott haugjával a legnehezebb pieceket játszi könnyűséggel s 
érzelemmel megoldja s kellemes, ha nem is erős hangjával 
csakhamar megtalálta a fülön át a szívbe vezető utat. —

Szabályos énekének megfelel szabatos játéka is. De nem 
csak a vendéguiüvésznő nyert tapsot és éljent, a közönség 
hálás volt régi kedvencze líónaszékiné iránt is, ki mint 
Szerpolette átható hangjával és jókedvű játékával nem kis 
részben az est kedvessé tételéhez hozzá járult. A  többi 
főszereplők (Melfti mint Gáspár apó, Borényi mint Henri) 
is becsülettel megállották helyüket. Beréuyi első dala igen 
hatásos volt.

Szerdán a vendégszinésznö, S z i k l a i  E  k. a. ju ta 
lomjátékával már búcsút vett a hálás és nagyszámú sz ii-  
házi közönségtől a „Sárga Csikó" bán. Zajos tapsolt, szop 
csokrok, számtalan kibivás jutalmazták kedves játékát.

Csütörtökön Mezei Péter jutalmára adatott Mellére 
egyik híres darabja: „A  képzelt beteg." Mig más vígjáté
kokban falusi kántortanitó, kereskedő vagy házaló képezi a 
komikum substratumát, addig ezen darabban tudvalevőleg 
az orvosi kar félszeg kinövései és fattyúhajtásai velőig 
ható ütésekkel ostoroztatnak. — H ogy a kitűnő alakítása 
M e z e i mint A r g  a n, képzelt beteg — remekelt, az 
minket meg nem lep ett; kis leánya (a szerep és a valóság  
szerint,, Mezei Olga) csókolni . való uaivsággal adta a ki* 
Louisou szerepét; T óth  Ilka Angelika személyében termé
szetének és tehetségének megfelelő szerepet talált, a többi 
szereplőkről is csalt dicsérettel emlékezhetünk meg, úgy 
hogy az egész előadást igen sikerültnek mondhatjuk.

A  szemesen „Kókuszdió tánezot" Bárban nagy ügyes
séggel rendezte. A végjelenet: „ Argan orvossá avatása"
bátran elmaradhatott volna. K i a kort ismeri, melyben 
játszik, a vonatkoztatásokat tudja, melyek benne előfordul
nak, az mint éles satyrán, mosolyogni kénytelen ; a nagy 
közönség, ugv látszik, nem igen mulatott rajta s nem lön  
általa kielégítve.

Ma Szombaton kerül színre a már hirdetve volt de 
elhalasztott: „Ármány és szerelem “

H é t f ő  n, f. hó 4-én lesz M u n k á c s i  G y u l a  színtár
sulatunk tehetséges fiatal tagjának jukalouijátéka, mely alkalom- 
inai a „Kisasszony feleségem" (Marjolaine) czimíi j les operetté 
kerül szilire. Ajánljuk e jutalomjátéki előadást a n. é. közönség 
figyelmébe.

„Csak már elvinué B . . . ró 1 az a . . .
„Mikor megy inár el“ stb.
És most nincs más mód hogy moaeküljek ezen szivet ölő 

fájdalmak közól, mint hogy véget vessek eleiemnek. Igen itt 
kell hagynom ezen világot melyben annyi szép virág nyilik, mely 
Zirzabeliát öleli kebelére, és mely egyszersmind szilihelye az ár
mány és cselszövésnek, a harag és gőgnek.

Isten veled szép világ !
Isten veled barátom!

Vízállás Bajáit.
O pont DUNA 34.S8

fenék CSATORNA 83,00

auguszt. I ca DUNA 88.78
0  fölött 3.90

CSATORNA 86.1 ö 
mélység 8 Ifj

Üzleti tudósítás.
Isten veled Zir—zab—ella ! Imre. Baján, 1870. .laliits ÍÍO án

Ezen bárom levelet k 'ptam én egy ifjú embertől kihez intézve 
voltak, és ettől tudtam meg, hogy az ifjú korántsem volt oly mé- 
labus mint levelei sejtetik hanem vidor ifjú volt és nem is vetett 
véget életének, de elhagyta a v árost, mely az b mennyét rejtő 
magába. Én a nyilvánosság elé hoztam e leveleket, hadd lássák 
he a gőgös és mogorva papák és a tulszigoru mamák, hogy máskor 
ne vessék meg a szerető szivet, azönzéstelen szerelmet, mert oh papa, 
és oh mama ! Ezen s z ív  mely most oly sebesülten távor,ott, nem 
jóhet-e nehány év múlva ép testben mint kész ember haza, hogy 
leányotokat (ha hajadon lesz még) megkérje, és boldogítsa. Igen pa
pák és mamák i Vegyétek szivetekre ez esetet és ne legyetek más
kor oly kegyetlenek 1 Közli:

Égy fndiseret.

Búza 10.— zab 4.00 bab 7 .— árpa 4 80 rozs 6.20 kétszeres 5 2J 
köles 4.60 kukorica 5.—.

Az árak 100 kilogr. után.

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

M  L 1 M  I A
(Nehézkor) é.s minden Idegbetegséget orvosol és gyó
gyít í r .  K illisch szakorvos Drezdában (Nonslmli) le" ( .  
beni értekezés utján. Eddig már 11,000-nél tóW.'b 

ségi eset volt gyógykezelése alatt. l i  l;»



Is k o la i-é r te s íté s .
Nyilvános polgári és kereskedelmi iskolám s 

nevelő-intézetemben Budapest, Károly-kövut 22. 
szám, a 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 óráig eszkö
zölhető.

Nevelő-intézetemben a re ám bízott növendékek ál
talam s nőm által a leggondosabb felügyeletben része
sülnek s a legszeretetteljesebben ápo tatnak. Azok neve
lése körül nekem több mint 3 0  évi sokoldalú tapasz
talás áll rendelkezésemre, a ml arra jogosít, nevelő in
tézetemet minden t.. ez. szülőnek a legjobban ajánlani.

'̂ ■o gramm ok kívánatra ingyen.

R f t w r  M i k l ó s .
i a a s s o s s i

I I I L 1 1 1
s a v a n y u v i z .

N agym érvű szénsavas szilseny tartalmánál
fogva (1UU00 súly részletben 33,(5389) minden német
földi .-avanyuvizek között határozottan az első helyet 
foglalja el, s kitűnő hatással bir a vérnek higany sa- 
vasir.ására, sikeresen működik a gyomorégés, gyomor- 
gdres, gyomorhurnt, az úgynevezett, hugysav, diáthese, 
föveny, hugy és vesekövek ellen; hasznos szolgálatot 
tesz a köszvény, idült csuz, idült hólyag- és tüdőhurut, 
epekövesülés, máj elzsirosodás, nyálkás aranyér és gör- 
vélvkór ellen, mint azt, Billroth Dittel, Ultzmann. 
Ivanchich stb. tanárok sokszor eléggé elismerték. — 
De mint felf- issitő s kellem es ita lt is, bor é s  
ezuk orral, v a g y  gyiim ölcsszörppel keverve  
napról-napra nagyobb tért foglal el a bilini 
savanyúvá®.

F őraktár:

ÉDESKUTY L.
in agyar király udvari ásvány viz-szál ii fóliái 

B U D A PESTEN , Erzsébéttér 7. sz. 
K apható minőén gyogyt^rban és fiiszerke- 

re -kedésben, ugyszin ten  vendéglőkben is.

D fi]
M

szegrendszerre 1 —4 vonó 
m arha erőre alkalm azva, 
szalm avető-, rosta- és tisz- 
titószerkozettel , faállvá
nyon vagy egészen vasból, 

legújabb  szerkezettel, ta r tó s  és olcsó árakon szállít Bécs vagy Pestről b ér
m entve és kezesség m ellett, továbbáT teaörök

l’ H. MAYFARTII 4  C«mp.
gépgyárában Frankfurt a

Egy jó házbíl való fiú fel vettetik

^ T J lJV0 1 €SISí JL‘mb u f

T a u g  G á b o r  rézműves mesternél, Ba
ján, Deszkás-utcza, hol is bővebb tudósí
tás nyerhető.

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

F erenczcsatorna- G őzvontatási vá lla la t

TISZA-BÜD4P2ST-GYÖR
az egyedüli rövid s közvetlen tiszai vonal oda és  vissza 

Budapest és Győrig.
E  vonal lehetősiti a  legmérsókeltebb biztosítási dijt és jelen tékeny  

időm egtakarítást, pontos szállit. Rt, valam int ótalm at nyú jt a  hajó tu lajdonosok
nak, továbbá biztosit igen leszállított és legolcsóbb átmeneti tarifaté
telekéi, egyúttal kikerülvén a  veszélyeket és halogatásokat az alsó Dunán.

Az újvidéki csatornán, Potrovarzon alól rakodó hajók  Bczdán 
felé a Dunára igen o lc s ó  transifó tarifában részesü lnek .

A Dunán és Tiszán m indenkor a  csatorna-torkola toktó l és oda közle
kedő elsőrangú vontató-hajók készen állanak.

Olcsó átm eneti tarifák és kim entő f  Ivilágositások a  fenntuevezett tá r
su latok  központi irodájában, B udapesten, vagy az ügynököknél :
Geir inger és Betgem éi John M iksánál Fekete Pálnál

B aján Budapesten Szegeden
kaphatók.

a u »«??:■•, ügyvivő.

D0RA7H “ íARSA

m e z ő g a z d a s á g i  g é p g y á r o s o k
P R Á G Á B A N

ajánlják u szilárd kivitel, honinü járás, nagy 
munkaképesség és tiszta cséplésről legelnnyeseb- 

ben isméit, úgy rámán álló mint, kereken járó

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

I- íö I  8  ló, v a g y  ö k ö r e r ő ig .
Továbbá készítünk különféle nagyságú és elismert

jó minőségű
tisztitó  rostókat, kukoricza morzsoló- 

k a t és szeoskavá^ó^at.
Illusztrált árjegyzékek dijmentesen és franco.

29—36

M A T T O N I

G H C g S H t B L I - J e
sí leg tisz táb b  a lk á li savnnyuviz a légzési és emésztési 
szervek betegségénél, úgymint hűsítő ital a nap minden 

szakaban, orvosok által legjobban ajánlva.

GIESSHÜRLI-PASTILLÁK SJ0"l‘’rbtík ,f kül‘SsÍ8
MATTONI HENRIK. XAR3LSBAD

budai KIRÁLY KESERŰM
MATTONI és W ILLE, B U D A PE ST !

Készletben minden gyógyszertár és ásványvíz kereskedésben.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján




