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a u  A i< :>  t m  t e v .

Hogyan emeljük gazdaságunkat!
T ű r  r  I s t v á n t ó l .

Tizenhét év előtt, midőn a hazába visszatértem, meg
lepetéssel láttam Fiúméban a malmokban muszka búzát 
őrölni. Már akkor a vasútépítési láz ellensúlyozásául aján
lottam olcsó viziutak építését, és ezeknek, a mennyire le
het, a tengerhez közeli vezetését, csakis is így lehetvén 
terményeiket koukurreusképessé tenni más államok termé
nyeivel, miután nemcsak a muszka, hanem a naponkint 
izmosodó amerikai búza is fenyeget bennünket. De csakis 
azon eredményt élhettem el, hogy a régi Ferenccsatoruát 
kijavíttattam és egy uj hajózási és öntözési csatornát hoz
tam létre, mely által 220 kilométernyi viziuttal szaporodtak 
közlekedési eszközeink. — Az alatt a vasutak ezer és ezer 
köbméterrel épültek, de azért ott állunk ma, hogy a musz
ka búza mellett már az amerikai tényleg ellep bennünket. 
Amerika, mely az európai piacokat terményeivel elözönli, 
rémületet okoz úgy a kereskedő mint a termelő körökben, 
uálunk és mindenütt. Északamerika mindenekelőtt az Atlanti 
tenger közelében kezdette búzatermelését, mely évrői-évre 
mind jobbau-jobban terjeszkedett a szomszédállamokba egész 
Chicagóig és még beljebb, mely pedig már annyira fekszik 
a tengertől mint tőlünk Hamburg. De a termeléssel együt
tesen csatorna-hálózatát is fejlesztette egész New-Yorkig, a 
honnan tengeren viszi szállítmányait Európába.

?  á  i  c.i  a .
És megbosszuld!

fc'ranezi* beszély,

Ford itá: J a b l o n k a y  G é z a .
(Folyt, és vége.)

— Hasonló gondolat támadt bennem is, — viszonzá Jacques 
— és úgy hiszem okának is kell lenni, hogy a hasonló visszaem
lékezések engem is azon következtetésre vezetuek : nekünk egy
szer egymással már szemben kellett állnunk.

— De hol ? azt meg nem foghatom !
— Talán egyéniségek, vagy helyiségek emlékeztetnek reá. 

A tájak is, melyeket előszűr láttunk, emlékezetünkben szoktak ma
radni. E tájék engem oly élénken meglepett, és annál inkább, 
mennél jobban előtört a füzesen át a köd, és a láthatáron elo
szolva, egy képet mely a tengerhez hasonlít, egészitett ki. Azóta 
a helyiség egy kaliforniai éleményemre emlékeztet, ügy hiszem, 
ön is volt már Kaliforniában? Kalandom némileg önt is érdekel
heti, és ha tetszésére lesz, el is mondom.

— Tegye — mondá Girard.
— Mindenekelőtt képzelje csak a tájt igen élénknek. Jobbról 

siirü erdő, mint itt; balról a tenger, mint az a nyílt és ködtül bo
rított róna, előttünk egy magános feliér ház, hasonló ez erdei 
lakhoz. Tudná-e magát mindebbe elképzelni ?

— Oh igen ! — mondá Girard látszólag nyugodtan.

Hasonló módon fejlődik a földmivelés 15 év óta a 
Pacific közelében, San-Francisköban pedig az aranyterinelós 
helyett oly sikerrel folytatják, hogy már tavaly 4 millió 
métermázsa buza jött onnan az európai piacokra. Legújab
ban pedig a toros folyó (Red River) mellett Dacotah ál
lamban 50 millió hektárnyi búzatermelésre alkalmas földet 
találtak, melyből 6 millió hektárt vettek már mivelés alá, 
tehát egy a legtávolabb fokvő államban magában több bú
zaföld miveltetik, mint az egész Szent-István birodal
mában.

Az amerikai buza olcsó előállításának megértése végett 
szükséges tudni, hogy az amerikaiak a termelést az euró
pai fogalmakhoz képest a legnagyobb tökélyre emelt esz
közökkel folytatják, úgy, hogy azt lehet mondani, hogy 
náluk a termelés nemcsak földmivelés de valóságos gyáripar.

így például Dacotah államban vau egy 5000 hektár
nyi birtok, a hol szántásvetés és aratás gőzgépek által 
történik ; a hol önmozgó fészerek és raktárak vannak 

. alkalmazva bámulatos ügyességgel és jelentékeny idő- s 
! költség-megtakaritással. Az ezáltal elért olcsó előállítási ár 
I képessé teszi a túr melót, hogy a folyókon és igen ritkán 
i vasúton New-Yorkba hozhassa terményét 2000—2500 kilo- 
| méternyi távolságra, innen pedig a tengeren angol és francia 
i kikötőbe, úgyszintén Németországba és már Fiúméba is, 
i És e tekintetben ne ringassuk magunkat illúziókban ; ez * I

— Tehát e ház felé haladék : barátaimnak egyike oda rendelt. 
! ő előre ment, hogy egy nőtől, kit szeretett, de nemesen minden

aljas számlok nélkül, búcsút vegyen. Visszatértekor kísérője lettem
I volna, mert attól tartott, hogy e nő férje meglesendi. Barátom 

szerencsétlenségére kissé elkéstem, és pedig egy san-franciskói 
í játékházban, hol erőszakosság történt.
! Jacques készakarva hallgatott el nehány perczig.
! Girard elörehajolt, de a sötétség miatt kísérőjének arczát nem 
' láthatá úgy, mint azt kétségkívül látni kívánta.

— Aggodalom nélkül közeledem a ház felé, midőn előttem 
mintegy ötven lépésnyire lövés történt, mely barátomat a földre 
terité — egészité ki meséjét Jacques.

Azon pillanatban, midőn Jacques e szavakat fennhangon 
mondá, mintha mindez csak jeladás lett volna, a ligetben lövés 
történt és egy tüzsugár világitá át az utat.

Girard megrezzenve félreugrott, elhalványult és Jacquesra 
mérges pillantást vetett.

— Oh tudtam, — mondá Jacques Girurdhoz lépve, — hogy 
ön Gerbaud gyilkosa 1

Girard hallgatott. Tekintete erősen nyugodott Jacques-on. 
Mindinkább nyugodt lett, homlokát törlé és csaknem örömteljes 
hangokban kiáltott föl.

— Végre mégis tudom, hol láttam önt. A faíor között a 
san-franciskói utón, melynek kanyarulatánál ön több matróz
zal állt.

— Ön tehát bevallja ?



bem véletlen és átmeneti tünemény, hanem állandó sőt nö
vekvően fenyegető helyzet. Északamerika ezentúl mindig 
elküldi terményeit az európai piacra és az árkelet szabá
lyozója lesz.

Ezen helyzettel meg kell küzdenünk, mely küzdelem 
első feltétele abban áll, hogy mindazon vívmányokat, melye
ket más államok érvényre emeltek a földmivelés terén, mi 
is alkalmazzuk, szóval: főldmivelésünket a mai gazdászati 
kultúra színvonalára emeljük. Mert a mi földeink, melyeket 
szüzfölduek, Kánaánnak méltán tartottunk, ma már azon 
helyzetbe jöttek, a melyben vannak Olasz- és Frauczior3zág 
földjei. Ezen más senki nem segíthet mint maga a birtokos, 
a gazda, ki ma már jobban kell, hogy mivelje földjét miu
tán annak termelő erejét ápolni kell.

Ugyanazért a nemzet vezetőinek, a kormánynak, kép
viselőknek azt mondjuk : teremtsetek olcsó közlekedést az 
ország belsejében : fogjanak hozzá egész erélylyel a folyók 
hajózhatóvá tételéhez és uj viziutak előállításához és ön
töző csatornák készítéséhez, melyek által ínséges évek lehe
tetlenekké válnak.

Az amerikai behozatali invázió ellenében, mely minket 
elbontással lényégét, nincs áilamgazdász, — nincs állam
férfi, a ki tagadni merné azon megczáfolliatlan tényt, hogy 
ezen invázió ellensúlyozásának csak az lehet óvszere, lia 
neveljük a föld termőképességét, könnyitjük a szállítás esz
közeit és a vitelbért a lehetőségig leszállítjuk. — Dapsy 
László ur több évi próbatétel alapján bebizonyította, hogy 
az amerikai búzatermelési módot mily sikerrel lehetne ná
lunk is meghonosítani, kimutatja ugyanis, hogy már az 
amerikai vetési móddal holdankint nehány forintot lehetne 
megtakarítani. — Dapsy ur 81 kilogrammos búzát termelt 
háromszor nagyobb mennyiségben, mint a nálunk divó ter
melési mód szerint lehetséges.

Elodázhatlan kötelességünk termelésünket fokozni, ré
szint, hogy olcsó kenyerünk legyen, részint, hogy Amerika 
által el ne gázoltassunk. Téves felfogás az, hogy a magas 
gabnaárak mozdítják elő meggazdagodásunkat. Ez lehetett

akkor, midőn székéi en kellett szállítani ; ma a közlekedés 
által, nem mi általunk, hanem az egész világ gabnakészlete 
által határoztatik az ár.

Ha a nép első szükséglete: búza, kukoricza stb. drága, 
ez befolyással van minden iparra, üzlet és kereskedelemre. 
De ha e termelési képességet fokozzuk, 2-3-szor annyi 
terem, mint a régi mód szerint s a gazda bőven megkapja 
a nagy mennyiségből jövedelmét s ebből az is önként követ
kezik, hogy a népnek nem kellend egyedül csak kenyérért 
dolgozni, hanem más szükségletei is fejlődnek és elérhetővé 
tétetnek, és ez által az ipar és a kereskedelem az első 
szükséglet határain túl is terjeszkedik.

Az ipar már régi időtől fogva szépen fejlődött s fej
lődik mai napig Erdélyben. De hogy még jobban gyarapod
hassál;, szükséges, hogy piaczot találhasson. Nem akarok én 
itt Anglia példájára hivatkozni, hol — mint tudva van — 
a család elsőszülött fiát államférfiul pályára képezik, a má
sodikból katonát vagy papot nevelnek s a többi gazda, ipa
ros és kereskedő lesz. Csakis a kis Belgiumot és Svájczot 
kívánom felemlíteni, hol a gyárak, az ipar annyira ki van
nak fejlesztve, hogy az egész földtekén alig találhatni helyet, 
hol a belga és svájczi hazája iparának s gyárai termékei
nél; piaczot ne keresett és talált volna, s annak saját hazá
jából ügynöke ne volna.

Nem akarom én ezzel azt mondani hogy ezen említett 
államokkal rögtön versenyre keljünk, mert ez lehetetlen; 
de lehető igenis, sőt kötelességünk Romániát, Bulgáriát, 
Szerbiát és Boszniát beutazva, az ottani szükségletet kiku
tatva, iparcikkeinknek piacot keresni és találni, mert ez a 
módja, még pedig gyakorlati módja iparunk fejlesztésének’. 
— A fehérvári és az itteni szép kiállítás meggyőzhet min
denkit arról, mennyi van már és mennyit lehetne még te
remteni.

De hogy azt, a mit látunk, az egész országban, főleg 
a néppel megismertessük, szükséges, hogy mindenki ipar
kodjék téli hosszú estéken népies összejöveteleket rendezni, 
az itteni szép eredményt a néppel megismertetni. Szegény 

5 a nép, az igaz, el van maradva, olvasui nem tud, de hallani

— Mit ? — kérdé Girard csodálkozva e kérdés fölött.
— Hogy barátomat agyonlőtte l
Girard nyugalmát egészen visszanyerő. Daczára ennek a fe

lelettel még mindig késett.
— Miért ne vallanám be ? mondá aztán Girard — Gerbaud 

nörahöz mert közeledni. Én ót agyonlövöm teljes joggal.
Bolondnak kellett vala lennem, ha elébb egy oly emberrel, 

ki nyugalmamat rablá, megverekedtem volna, De most ö róla 
nincs többé szó, hanem rólunk. — Most értem, mi nem tetszett 
önnek énrajtam. Három hónap óta üldöz engem és igyekszik elő 
életemet kipuhatolni. Ma hálót vetett ki és abban engem megfo
gott. Holnap talán ön feljelentene és e miatt minden lehető ül
döztetésnek kitenne. Ön tudja az én titkomat, s azért önt meg kell 
ölnöm.

— Oh 1 — mondá Jaques egész elkeseredettséggel — mily 
kár, hogy önnél nincsen fegyver, melylyel engem orozva meggyil
kolna, mint Gcrbaudot. A törvényszéket illetőleg legyen nyugodt; 
azt nem fogom ön ellen felhívni. Ez az út igen hosszadalmas lenne ' 
és ön megmenekülhetne. Engem ille t barátomat megboszulni, és 
ön velem meg fog vívni.

—■ Holnap’ — mondá Girard.
— Igen holnap ! — viszonzá J acques.
Ezután mindketten a terembe mentek.
Mióta a párbaj bizonyos lett, Jacques egész könnyülten érzé 

magát. Ó szemébe nézett a veszedel cinnek és nem félt többé. Vig 
kedélylyel közeledik Achillehez a az., eseményeket elbeszélte.

Achille e hirt eleinte aggodalommal vette ; de látta barátja 
szemeiben az önbizottságot fényleni, látta ajkain a mosolyt lebegni 
és megnyugodt. Talán igy volt a legjobb. Ha még oly rosszul 
esnék is ki: egy kardvágás az egész, mi Jacques-ot érheti.

Másnak reggel a két ellenfél segédek jelenlétében egymással 
szemben állott. Girard nem épen nagy kedvvel vívott; de a szük
ségnek engednie kellett. Jacques nem volt többé a tegnapi ember. 
Alkalmasint ismét hallá a benső szózatot. Midőn vitőréhez nyúlt, 
Achillere fájdalommal tekintett. Emez kezébe vette fegyverét és 
azon szándokkal vett állást, hogy a mint a legkisebb sebből vér 
ered, a párbajt azonnal megakadályozhassa.

Szerencsétlenségére ez elővigyázat hasztalan volt.
Mint bösziiltek rohantak az ellenfelek egymásra. A döfések 

villámsebességgel követték egymást; különösen Girard ur volt bor
zasztó dühétől fölhevülve, de fölkevülése nem vakitá meg. Jacques 
ellenben mint örült kezelte fegyverét, csakis a támadásokra gon
dolt és magát nem fődé. Ellenfelének aczélja testében sebet ütött, 
de még lerogytában nyujtá ki kezét és vitőrjét Girard szivébe

I  döfte.
Jacques odarogyott barátja karjaiba.
— Én megbosszul ám barátomat! — mondá Jacques megtört 

hangon. Hogy e bárbajban magam is elesem, azt tudtam !
| -----



tud természetes és igaz, józan felfogásban se szűkölködik : 
tehat élőszóval kell oktatni és serkenteni.

Azt mondják némelyek, hogy az uj iskola rendszer 
szerint 4 — 5 év múlva mindenki megtanul Írni és olvasni. 
De nekünk nincs időnk 4 - 5  évig várni. Ma, midőn min
den gőzerővel és villanysebességgel jár, 5 óv annyi, mint 
ezelőtt egy század volt. Ezért egy napot sem szabad mu
lasztani, nem ; mindenki képessége szerint köteles előmozdí
tani a haladást, mert csak így fog föl virágozni földmi velési 
ipaiunk. Ki igazán szereti hazáját, az ne vesztegesse üres, 
semmitmondó frázisokkal az időt, hanem a gyakorlat terén 
van elég teendő : sorakozzunk, s akkor az amerikai inváziót 
visszaverhetjük.

Nehézségeink vannak ! De jelenleg veszély nincsen ; 
azért tegyünk meg mindent, hogy a nehézségeket legyőzzük, 
hogyha netalán később veszély fenyegetne, minden erőnket 
teljesen annak leküzdésére fordíthassuk. így cselekedve fo
gunk igazán hazafiui szolgálatot tenni.*)

h í r e  i í .
— Műkedvelői előadás. Múlt szerdán, október 5-én adta

elő városunk állandó műkedvelői társulata „Oh azok a férfiak1' 
czimü vígjátékot. A nézőtér minden zugában szép és válogatott 
közönséggel telt meg, mely a legnagyobb érdeklődéssel és feszült 
figyelemmel hallgatta végig a kitűnő előadást. A működők minden 
tagjait a teljes elismerés illeti játékáért, de Különösen akurjuk itt 
felemlíteni Horváth Juliska k. a. és Deák N. k. a., valamint Erdélyi 
Gy. és Devics L. urak kitűnő alakítását. Az előadást jóval éjfél 
utánig tartó igen kedélyes tánczmulatság követte, melyben váro
sunk fiatal szépei nem jelentéktelen számban voltak képviselve. A 
műkedvelők ezáltal ismét szaporították egygyel a már több ízben sike
resen rendezett és élvezetes esték számát és midőn a társulatnak főkép 
pedig annak buzgó és fáradhatlan vezetőjének sokszoros köszöne
tét mondunk a nyújtott nemes élvezetért, csak az előadás alkal
mával a közönség részéről nyilvánított legnagyobb elismerésnek 
adunk kifejezést. (R. R.)

— Budapest-zimonyl vasút. Ma tiszteleg a nagy kül 
dö t t s ég  Dr. Ha y n a l d  biboruok-érsek vezetése mellett a 
ministeriumnál a b u d a p e s t - z i mo n y i  vasút ügyében, hogy 
az Kalocsán, Baján és Zomboron át vezetessék. Munkatársunk, 
ki a bennünket érdeklő vasutakkal behatóan foglalkozik mint a 
„bajai kölcsönös segélyző-egylet‘‘ megbízottja a tisztelgő küldött
séghez csatlakozott s igy alkalmunk lesz jövő számunkban az 
egész ügy jelenlegi helyzetéről t. olvasóinkat leghívebben tájékoz
tathatni. %

— Tegnap temették nagy részvét mellett a rögtöni halállal 
kimúlt Hi r s c h  Lázár t ,  jó névnek örvendett helybeli keres
kedőt. A nagytagu család által kiadott gyászjelentés igy szólott: 
„Hirsch szül. Heller Katalin a maga, valamint gyermekei Károly 
és Helén férj. llorovitz Fülöpné, úgy számos rokonai és barátai ne
vében mélyen szomorodott szívvel jelenti forrón szeretett férje, 
illetőleg atya, ipa, nagyapa, fivér és sógor Hirsch Lázár urnák 
elhunytát, ki folyó hő 5-én reggeli 7 órakor tevékeny életének 
62-ik és boldog házasságának 37-ik évében rövid szenvedés után 
jobblétre szenderült. A boldogulnak hült tetemei f. hó 7-én dél
előtti 10 órakor fognak az izr. sirkertben örök nyugalomra helyez
tetni. Áldás és béke lengjen hamvai felett 1 Baján, 1879. nov. 5-én.

— A nálunk Baján is szomorú hírre vergődött „Miskolczi 
kiházaBitó egylet" egykori hivatalnokait — Írja a „Pesti Hírlap" — 
Eördögh István elnököt, valamint a pénztárost és a könyvvezetőt 
is a törvényszék újólag fogságba helyezte.

— Schwerer János kalocsai főegyházraegyei órkanonoknak 
50 évi papi működése közben szerzett érdemeiért ő Felsége a III. 
osztályú vaskoronarendet díjmentesen adományozta. Kivánjuk, 
hogy a kiérdemelt kitüntetésnek még sokáig örvendhessen.

*) Ez értekzés-forma beszéd a deési kiállításon mondatott és az „Új
vidékiben kftzöltetett. Szerk.

—- A „Képes Cs. Lapok" második évfolyaménak méiodik
füzete változatos tartalommal jelent meg Mehner V. kiadásában. 
Minden egyes füzet ára 30 kr. Megrendelhető posta vagy bármely 
könyvkereskedő utján. — Ugyancsak a derék vállalkozó kiadásában 
jelent meg: Dr. Ri bá r y  Fereucz „Képes világtörtéuetónek" 
17. és 18. füzete, a perzsa és macedón birodalom színezett térké
pével és számos, a szöveg közé nyomtatott rajzzal. Ezen füzetek
kel a Hinduk ős története s az egész mü első kötete befejezést 
nyernek. A terjedelmes és igen szépen kiállított mü magamagát 
ajáulja. —h.

— Fényes tiszteletdij. Szabadi később hiresBé vált Plevna 
indulóját egyik budapesti zeueraükereskedönek adta el, ki azért a 
„N. P. VolksHatt" szerint, 10 osztrák értékű forintot — ígért. 
Azóta kiadván az indulót, abból 18,000 irtot vett be. A kérdéses 
10 irtot azonban Szabadynak még máig sem fizette meg.

— A király éleze. ő felsége a legutóbbi kihallgatás alkal
mával, mely igen Bokáig tartott, annak végén sem veszítette el ke
délyét. Utoijára egy úri ember járult eléje, a ki bírói hivatalba 
akart lépni, de idős ember lévén, azt csak úgynevezett „korenge- 
dély“-lyel teheti, ő Felsége az első szavaknál azonnal észrevette, 
hogy a kérelmező ügyének igen nagy feneket kerít. Félbeszakította 
tehát e szavakkal: „mit kivan?" „Korengedélyt Felség." „Azt ma
gam is szeretném," volt a király válasza. (P. H.)

— Az első gőzhajó. 1802. május 6-án nagy néptömeg to
longott Parisban a Szajna mindkét partján, úgy a Tuilerék a 
Louvre, mint a Voltair-rakpart felőli oldalon. Az összegyűlt nép
tömeg nagy figyelemmel kisért egy kis gőzhajót, mely két ember 
által kormányozva, a folyamon föl és alá járt. Vitorla és evező 
nélküli hajó, mely mintegy magától mozgott, az összegyűlt nézők 
előtt még soha nem látott csodalátvány volt és valahányszor víz
nek fordult a hajó, a tömeg zajos tetszésnyilvánításokban és tapsban 
tört ki. A lárma közepette egyBzer csak fölnyilik a parton levő „Pavil- 
lon de Flóré" első emeletének egyik ablaka és Bonaparte, két tábor
nok kíséretében az erkélyre lép. Bonaparte Lorgnettejével figyelem
mel kezdte kisérni a kis gőzös manövrirozását. A kicsinylö váll- 
vonitások azonban csakhamar megértették a figyelmes szemlélővel, 
hogy Bonaparte a gőzöst kormányzó és a tömeg által ünnepelt 
„kalandor" felöl nincs valami kedvező véleménynyel s néhány perc 
.múlva el is hagyta az erkélyt. Ez volt az első gőzhajó, melyet 
a világ látott s annak feltalálója senki más, mint maga a feltaláló 
Fulton, a hires amerikai mechanikus. Fulton folytatta póbameneteit 
a Szajnán, de az első konzult nem volt képes meggyőzni találmá
nya fontosságáról, és nem nyert tőle a legcsekélyebb bátorítást 
sem. Egy napon azonban, midőn már minden segélyforrását kime
rítette, szépen selsülyesztette Fulton prónahajöját a Pont Royal 
alatt, elhagyta Francziaországot és New-Yorkba ment, hol elkészi-

I tette első nagy gőzhajóját. Mikor I. Napóleont elfogva Szent-Ilona 
I szigetére szállították, ép akkor jött vitorlás hajójával szemközt 
I Fulton első nagy gőzhajója. A fogoly császárban keserű visszaem- 
. lékezések ébredtek. „Ha elfogadtam volna Fulton gőzhajóját, most 

nem jutottam volna ide!" — De ez már akkor késő volt.
— Párbaj zenével. Rómában két fiatal zenész egy társa

ságban összekapott, s az összekapásnak kihívás lett a vége. Bará
taik rábeszélésére a párbajnak oly módját választották, mely épen 
mesterségükbe vágott. Zongora mellé ültek, s aki tovább győzi a

j zongorázást, az lesz a győztes. Tizenkét órai játék után a tanuk 
kérték őket, hogy hagyják abba a zongorázást, s béküljenek ki; 
de hiába. A párbaj szomorú véget ért. Huszonkét órai játszás után 
az egyik fél összerogyott; a guta ütötte meg. A másik is oly 
rosszul lett, hogy az orvos kétségbe vonja fellábadását.

Üzleti tudósítás.
Baján, 1879. novembtr 5-éa.

Búza 13.50 zab 6. — bab 10.40 árpa 6.25 rozs 9.15 köles 6.50 
kukorica ó 6.80, uj 5.50.

Az árak 100 kilogr. után.

Vízállás Baján.
0 pont DUNA 84.88

fenék CSATORNA 83,00

November 7-én. DUNA 85.86 CSATORNA 84.94
0 fölött 0.98 mélység 1-94

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



Fény irda megnyitási jelenteti.
Alnlirot.talc van szerencsénk a n. é. közönség "zives tudomására juttatni, miszerint Kaján, Bódog- 

tér, Scheibner-féle házban r ö v i d  i d ő t a r t a m r a ,  egy a inai kor igényeinek megfelelő kényelem
mel és pompával berendezett

féDj'képésseíi mAtcrmct
nyitunk.

Ohromo, Chollorirt fényképek a legkisebbtől kezdve éltnagyságig, a legfinomabban rctouohirozva 
készítetnek.

Felvételek eszközöltetnek mindennap d. o. 9 órától d. u. 3 óráig borult időben is 
. A .  -Ű T & M m .'s r M -M f& ia m  f  tfm.trw'*? w s *.** - ”̂ g£

Megnyitás: holnap vasárnap, f. hó 9 ikén.
A n. ó. közönség pártfogását kérve, maradtunk tisztelettel

Kirschweng és Kohn.

i a y  Ttidöfájdalmak és étvágytalanság Tg*®
Hoff János, császári és királyi udvari malátakivonat-főzcléje és 

malátakészitmény-gyárának, Bécsben, Graben, Brtluner- 
strasse Nr. 8.

Leuujjabb gyógy jelentések.
W  Mell- «■» gyerm ekbn  jó k tó l u iegsznbnd itvw Hol!' J á 

nos m nlata- g y ó ^ )k é sz ítm é n y e i ftitnl. ' t W
Elismerve, hogy nőm mell- és gyomorbetegsége az első és 

valódi Hoff János-féle malátakivonat-egészségi sör használata 
által nagy mértékben javult, kérek e kitűnő gyógyszerből, posta- 
utánvét mellett, még 11 palaczkkal küldeni.

Eger, (Magyarország.) N euiethy F in n é i-.
törvényszéki telekkönyvvezető.

A Hoff János-féle malíítakivonat 
kitűnő hatása.

Tisztelt uram ! kérem, szíveskedjék nékem, postauténvét 
mellett, 15 palaczk malátakivonat-sört. és 5 zacskó czukorkat 
küldeni. Miután a malátaBör annyira jót tett nékem, ajánltam azt 
több barátomnak, kik abból szintén fognak megrendelni. — 
Keszthely, N euiuurk  Józse f.
Hoff Ján o s  os. k ir  udv ari m alá tak ész it-  
m ény g y á rá n a k  B ecs G raben Br&uner- 

s tra sse  8.
Maros-Vásárhely.

Tisztelt u ram !
„Miután az ön gyógyhatásos és jeles HOFF-féle malátaki- 

yonat-gyégykészitménjeit már több éve saját magamon sikerrel
alkalmaztam, és most ezen készítményeket egy más szenvedőn 
akarom megkísérteni,^kérek mielőbb 6 palaczk maláta-kironatu 
egészségi sört, */j kilo malátacsokoladét 1., 1 zacskó malátaczu-
akarom mi

korkát és 1 üvegcse sűrített maláta-kivonatot, valamennyit pos
tautánvét mellett számomra küldeni.

Czimem : Scbwartz R ainer cs. kir. kapitány a Lajos bajor 
herczeg nevét viselő gyalog-ezred 62 számú tartalékparancBnok- 

' helyen.ságnál Maros-Vásárh a

Szíveskedjék kérem mielőbb a nekem oly jó szolgálatot 
tett Hoff János-féle maláta-kivonat-sörből 12 palaczkkal saját 
használatomra küldeni.

Mária-xN ostra. Teljes tisztelettel
T>r. Monalaur János, fegyliázi orvos.

L egújabb b á la ira to k  Becsből és B uda
p estrő l

a 20. évi szűk lélegzet és általános testi gyöngeségben elért rendkí
vüli üdvös hatásról, érkezett. Hoff János, a legtöbb európai ural
kodó udvari szállítójának csász. királyi udvari mnláta-práparatum 
gyárához, Bécs Graben, Bnlunerstrasse Nr. 8.

Mintegy 20 év óta szűk lélegzetben és gyüngeségbeu szen
vedtem; úgy, hogy az utóbbi időben már nem voltam képes a 
szobábou járkálni. Három liónr.ppal ezelőtt az ön híres maláta- 
kivonatu sörét és maláta-bonbonjait kezdtem használni; a baj, 
melyet minden egyéb gyógyszer nem birt gyógyítani, az un ma
láta készítményei segítségével teljesen magszünt. Most egészséges 
és erőteljes vagyok s minden tekintetben jól érzem magamat. 
Kötelességemnek tartom önt énről legőszintéhb hálakifejezés mel
lett értesíteni és kérem, hogy ez t közzétegye. Egyúttal örömest 
kész vagyok ezt mindekinek* szavai is megerősíteni.

Wimmer Johunnu.
Gumpendorferstr.3. 1. Stiege 

2. Stock Thür 16. Bécs.

M egh ívás részvevősre
a hamburgi kormány részéről b i z t o s í t o t t  J|

)  n a g y  p én z-lo tte riá ra  nyereményeiben, (jj
|\ mely alkalommal íj

\ 8  m i l l i ó  4 9 0 , 0 0 0  b í r o d . M á r k á i
* 1879. dec. 10-től 1880. május 14-ig biztosan nyerendő, (f 
■\ Eme ujabbi játéktervezet 7 osztályba, 94,000 sors-íj] 
jegygyol és 49.000 nyereméuynyel történik, ezek közötti 
vannak főnyeremények * jj

4 0 0 ,0 0 0  bír. M árka,

) illetőleg __________
nyer. márka nye»\

250,000 5
150,000 2
100,000 54

00,000 6
50,000 65
40.000 21B
30,000 12
25,000 2
20,000 631
15,000 773
12.000 950
10,000 26450

A nyereményhuzások terv szerint hivatalosan vannak/1| 
jc megállapítva. ^
,R .. Eme nagy s az állam által biztosított pénzsorsjátékal 
|»legközelebbi nyereményhuzásaira ffl
> 1 c8é9!a eredeti sorsjegy ára csak 6 márka vagy 3 7 , í r t < 
h 1 fél * » „ „ 3 „ IV. „ fi
\]Ál negyed „ „ „ „ 17, „ ” 90 kr TI

njf A kormány részéről biztosított eredeti sorsjegyek j] 
lfflli(nem tiltott Ígérvények) a vételárnak készpénzbeni vagy fi

Í™'postautalvány utjáni beküldése mellett általam még a lég-^ 
távolabbi vidékekre is bcküldetuek. J

S T E IN D E FK E R  bankháza által rövid idő alattjn 
ir. következő iiiiK.yubb n y erem én y e k . úgymint 125,000, M 

Jl/80 ,000 , 30,000, 2 0 ,0 0 0 , többször 10,000  bir. márka lett Jj 
legponto&ubb>u kifizetve és ez által sok család sze-y 

renestje megállapítva. 1
Csoportozatunk mindig a szerencse kegyeltje vo lt.J  

flIMennélfogva tehát mindenkinek csak a legmelegebbén ajől-V

flK] Minden megrendelő az eredeti sorsjegygyei együtt J  
JW egy biv. játszótervet, a húzás után pedig biv.’ nyeremény j  
M  kimutatást kap. J

[Jj’ A nyeremények kifizetése tervszerüleg vagy 
.  jjkrencsés nyerő óhajtása szerint történik.

I| tiki Bizalommal kérjük a megrendeléseket f. hó 3 0 -ik o j 
l Jlf elő tt beküldeni a régóta jó hirben álló ezéghez:

M l  Steindecker József
Dammthorstiasse

bank- ós váltó-üzletébe Hamburgba.
I). i. STELX D EC K ER  bankháza, mint a legsó li-1

i« dnb b  ismeretes, e szerint tehát nem szovul bővebb iijánl-fl
' Ibgatágra. ™

Nyomatott Nfaiay Lajos könyvnyomdájában Baján.




