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K iadóhivatal :
Az előfizetési pénzek és hirdetések & 
kiadóhivatalba N á n a y  L a j o s  
könyvnyomdájába — küldendők bo 

(Bódog-tér, Scheibuer-íéle ház.)

I T

O s e k ó l y s é g .
i^indenfelől azon keserű megjegj'zésekqt Jiji|l- 

jpk, hogy Ausztria kizsákm dny ólja Magyarországban 
.a, Jjjrt .sutját ipara számára; elnyomatunk, c ~M’ák 
érdekek tekintetnek közös érdeknek, s Magyaror
szág az össznionarchia mostoha gyermeke.

Bármennyi legyen igaz az itt íelsorolt ki- 
f$k adásokból, Ausztria miiajiunk alig tog segiteni, 
s alig vájhatunk meg panaszaink okától, ha nem 
iparkodunk az okokat nem létezőkké tenui.

Véghetlen nagy összeg megy tőlünk Ausztriába 
annak ipartermelvényei ára fejében, amin csak a 
szakavatott munkáskezek szaporítása fog segíthetni. 
Ennek eléréséhez azonban jelentékeny időre vau 
szükségünk. Lehet ugyan segitni erélyes intézke
dések és kockázat mellett hamarjában is ; azonban 
a jelentékenyebb kifejlődéshez idő kell; de kell 
különösen az, hogy a fogyasztók nagy száma is 
áldozzon némit e célért, ne küldje pénzét egy pár 
krajcáruyi haszonért mindjárt, külföldre ; ne hagyja 
magát a pillanatnyi saját anyagi érdek áltpl ve
zettetni: áldozzon a hazának is a hazai ipar tá
mogatásával !

Gyár és úgynevezett kézmü-iparunk kifejlődése 
tehát hosszabb időt igényel még a keljő pártolás 
mellett is, mint az iparnak azon neme, mely 
házi-ipar név alatt kezd ismeretessé lenni.

A házi-ipar terjedésének már most, fejlődése 
bölcsőjében vannak a tudatlanság által szült ellen
ségei. Ugyanis sokan saját iparukat vélik megtá
madva lenni a házi-ipar á lta l; pedig ez bal fel
fogás, mert a házi-jpar keretébe sohasem eshetik 
oly foglalkozás, mely megkívánja, hogy éveken

A  »Baja« tá rcája .

A tenger titka .
— Longfellow. —

Tengerparton elmerengve 
Játszi látraány tűn elóm;
Régi monda, régi álom,
Visszajöttök mind falóm!

Szép kötél, selyemvitorla,
- - Mint mesékbe’ tündököl 
Tengerészek bús danája,
S visszhang rá a part felöl.

Leggyakrabban egy spanyol dal 
Háborítja álmaim,
Hős Arnaldos! rólad zeng az 
Kdes-bfivös árjain.

Mint a babgylirftk zsongása 
Ott a part ezüst tövén,
Cseng az ének húvdanája 
Hhytlumisoku&k lágy ölén.

A ríja Idős gróf — mond a nóta —
Egy hajó elé tekint,
S várja karján sólyoraával - 
Mig a part felé legyint;

És a mint a vén kormányig 
Ajka bűvös dalra gyűl 
(Hogy az óceán sirálya 
Mind köró csoportosul)

Vad hevektől ostorozva,
Égve-vágyra felkiált:
.Égre kérlek I hadd tanulom 
Én is meg e bfívdauátl"

„Tán a tengernek — felel az — 
Titkát feltáijam neked 7 
C s a k  ki  v é s z e i t  k i á l l t a :  
R e j t e l m é t  az  é r t i  megI *

keresztül tanulgassuk, hogy valamit tudjuuk belője. 
És ha volnának, kik a házi-iparágakhoz tartozó 
mesterséget iparszerüleg űzik, ezek kereset fóliá

nak elvesztése nem jöhet tekintetbe százezrek 
kényét falatja s az egész hon lakói érdeke mellett.

Hazánk lakóinak egy igen jelentékeny része 
földmives nép. A földmivesnek foglalkozása időhöz 
kötött. Van a löld míves életében évenkint oly 
időszak különösei) a tél midőn semmi fog
lalkozása sincs. Mit tesz ilyenkor a földmives? A 
legjobb esetben átaluszsza a telet, vagyis dolog- 
nélküli idejét. De kit áldott meg az isten oly jó 
ízléssel, mely unalmában nem kívánja meg a pi
pafüstöt, s élvezi azt gyakran túlságos mértékben? 
Kihez nem hat el a korcsmában borozgató paj
tások danája ? Mennyi pénz megy el a munkahiány 
miatt, mily roppant erő hever parlagon ugyanezen 
oknál fogva ?! — Ezen embereket akarja a házi
ipar magának meghódítani, ezen embereknek akarja 
kenyerét édesebbé tenni a házi ipar.

Jól átérzi kormányunk ezen körülmény hord- 
erejének nagyságát, s tőle telhetőleg iparkodik 
úgy egyeseken a munkaadás, mint az egész haza 
népességén a közterhek viselésének könnyítése s 
szükségleteinek olcsó áron, hazai készítmények által 
való fedezhetése által segiteni.

De kik szerzik meg maguknak és közük a 
megszerzett ismereteket azokkal, kik üres idejüket 
nem képesek értékesíteni? A haza napszámosai: 
a néptanítók.

A helybeli áll. tanítókat képző intézetben 
már régeitb idő óta foglalkoznak a tanitó-jelöltek 
egyes iparágakkal, melyek közül legáltaláuosabbá 
vált a lorabfíirészelés, mely téren némelyek gyö-

lla viftrla leng a lógben, 
Ha a szél közéig felém, 
Azt a hajót, azt a nótát 
Látni-hallni vélem én ;

Mígnem lelkem forró vágya 
E titok közé merül,
És a tenger szívverését 
Én is érzem ~  itt b ilüll

A fővárosból.
Budapest, május 31.

Mire önök e sorokat olvasni fogják, én már
.........................no ijedjenek meg, bájos olvasónöim, az
élet siraloinvfllgyónck minden keserűsége dacára most 
legtávolabbról sem foglalkozom a martyrrd avató ön- 
gyilkosság modern eszméjével, csak azt akarom tudo
másukra juttatni, hogy mire önök e sorokat olvassák, 
én már talán a „grániczu felé „masérozok."

Igen, most már bizonyosabb a valószínűnél, sót 
valósziuübb a bizonyosnál, hogy a neutralitás utolsó 
órája ütött.

Diplomatiu ö nagysága mozog ú kezd szóvirágok
kal diszitett karszékében, az ország határán megdürdült 
ágyuszók felébresztették téli álmából, megdörzsöli sze
meit s körülnéz a nngy világban. Rémülettel látja egész 
Európát fegyverben állni, bor/.adálylyal hallja a fegy
verzörejt s kardesörtetést, a föld visszhangzik a ria
dótól, készül, mozgósít mindegyik, csak ő dudolgatja 
még mindig azt a régi magyar nótát, melynek refrainje: 
„Hej ráérünk még arra . . .“

De mint mondom, ütött végre a tett órája. A 
helybeli cs. k. szabadalmazott részvény-sürgöny-gyár 
néhány óra előtt hiteles forrásból táviratja magának, 
hogy legközelebb elrendeltetik a mozgósítás, s ez a hir 
most az egész várost ielvillunyozta.

nyörtt munkákat állítanak elő. Miután azonban vi
dékünkön a fűz igen jól díszük, a korm ány el
határozd, hogy a kosár Jónás tanítását hivatalból 
eszközölteti; mely rendelet J . óv elejétől érvényre 
emeltetett. Már meglehetős mennyiségben rendel
kezik a képezde kosárkötő műhelye tengerifű s 
más anyagból készült urias kiállítású kar és kézi
munka kosarakkal, melyek csak vevőre várnak. 
Különösen szépek a zsinórral font nádkosarak. 
A kár hölgyek foglalkozhatnak e munkával, oly 
tiszta.

Jelen soroknak kettős célja van, t. i. ba
rátokat szerezni a  házi-iparnak, s a  képezde 
műhelyének létezését köztudomásra hozni, hogy 
kösönségünk akár saját ízlésének megfelelő kosa
rakat készíttessen vagy pl. nádszék bevonásokat 
eszközöltessen, s mint fogyasztó az államot jóra 
törekvő céljaiban támogassa, olcsó árúk megvásár
lása által a műhely jövőjét biztosítsa.

Ez utóbbi ugyan szorosan helyi érdeknek lá t
szik, azonban mégis messze kiható. H a t. i. kö
zönségünk fogyaszt, ingcrli a munkakedvet, s ter- 

! jed a házi-ipar.
í Tessék csak képzelni egy családot, melynek 
! épen semmi dolga s áll gyakran 5 — 10 tagból,
I mely minden nap folyton eszik. H a  csak 10 k ra j

cár keresmény esnék naponkint egyre —  mert a 
6 éves gyermek is dolgozhatik a munka egyszerű- 

■ és könnyűségénél fogva — már meg van a kenyér! 
Pedig oly időben, midőn különben hevernénk, jó 
ám a kenyérre való is!

H a  a nagy közönség hazai készítményekért 
adja pénzét, fölkelti a munkakedvet, megmenti a 

| hazának a különben kifolyó pénzt, szaporítja a

1 _ _ _ _ _
Mire tehát e sorokat olvassák, én toliamat a 

tenta feketének csúfolt nedve helyett az igazi fekete 
tengerbe fogom mártani, s a tavasz fakadozó rózsái 
helyett a harctér vérrózsáiról fogok önöknek Írni.

A fővárosi levelezés rideg kötelességérzete óusuly- 
lyal nehezedik lelkiismeretűmre.

írnom kellene a muszkák szomszédságától meg
szeppent s lehűtött tavaszi-évad szerencsés fordultáról, 
a különféle jótékonycclu be- és kirándulásokról, hoppon 
maradt, majálisok, — színházi újdonságok, — a lelkün
ket és pénzünket elragadó Donádióról: de félek, hogy 
akkor olvasatlanul dobják félre a lapot, mert nem 
akarják sein figyelmüket, sem türelmüket holmi cse
kélységekre vesztegetni, most midőn e gyötrelmes álla
pot nyomása alatt másodrendűvé és érdeknélkülivé 
válnak oly dolgok is, melyek más nyugodtál)!) időben 
eseményekként szerepelnek, most, midőn :

„Háború van a nagy világban . . .“
Mit most önöknek elragadó művészet, mit eget 

verdeső virtuozitás, gyújtó accordok, kávéházi cseve
gések, stb. stb. . . .  A vihar ordítása tulhangozza a 
fülemüle mélabús danáját s inter arma silent musae . . .

Megkísértem tehát a fővárost erről az oldalról 
bemutatni.

Az a kiskorusági s gyámsági állapot, melyre a 
kormány az utóbbi döben kárhoztatott bennünket, 
gyötrelmes és megszégyenítő elannyira, hogy a legloya* 
lisabb s legildomosb kedély is háhorogni kezd, az izga
lom b a nyugtalanság tetőpontját éri s úgy látszik, 
hogy mindenki sejti, mily vészterhes jövőnek állunk 
küszöbén.

A minister boudoirjálól a munkás műhelyéig, 
a haute-créme snloujútól a legutolsó kávéházig egy 
eszme visszhangzik, egy gondolat hullámzik a kedélyek
ben : a diplomatia dédelgetett magzata, a po 1 i t  i ka.

Az egész főváros egy óriási zöldasztal, mindeuki 
politizál, egyik pro, a másik coutra, s csoda-e, ha ilyen-



keresetmódok számít, könnyíti a közterhek vise
lését, általános jólétet szül, s mindezt csupán 
azzal, ha azt fogyasztja, mit saját polgártársai 
termelnek, a helyett, amit eddig gyakran ellensé
geitől vásárolt. A fogyasztó közönségen múlik ál
talában az ipar jövője, a fogyasztó közönség 
akaratában és zsebében van az egész hon anyagi 
jólléte ! — Pártoljuk hala i iparunkat, s haza- 
fu ig o t gyakorlunk, minek ugyan  — máé nyelven 
—  „kötelesség* a neve.

N .

A közigazgatási bizottság
1877.. május 14-én ta r to tt ülése.*)

1. A  tanács és rendőrkapitányság előtti ügy
forgalom kimutatása.

2. A  belügyminisztérium körirata, hogy a 
kir. járásbíróságok börtöneit évenként egyszer 
megvizsgálni elégséges.

3. A  vallás- és közoktatási minisztérium leirata, 
melyben Görög Istváu tanszer raktára ajánltatik.

4. A közmunka- és közlekedési minisztérium 
körirata, hogy a közigazgatási bizottság hivatva 
van az ármentesitési, vizszabályozási, belvizleve- 
zetési, nemkülönben minden magán építkezések 
felett a felügyeletet gyakorolni, de ezek feletti 
vitás ügyekbeni bíráskodás az 1840. X. és 1874.
XI. t. c. értelmében a megye közgyűlését illető
leg alispánt illeti.

5. A  helybeli árvaszék jelentése az ott elő
fordult ügyekről, hogy hány beszavazás, hány 
osztály-egy esség hagyatott helyben — hány ha
láleset-felvétel küldetett a kir. járásbírósághoz 
hivatalból leendő eltárgyalás végett — hány ese
tekben rendeltetett ki ily tárgyalásokhoz ügygond
nok sat.

6. Tiszti főorvos jelentése a közegészségi 
állapotról — jelesen a múlt hóban uralkodott kór
jellegekről. 63 elhalálozott, 53 született.

7. A  tanfelügyelőség jelentése a Stekler-féle 
közép-kereskedelmi magán iskola állaptojáról.

Mindezek felolvastatván, tudomásul vétettek.
8. Érdekesebbnek mutatkozott a közmunka- 

és közlekedési minisztériumnak a Szabadka és Baja 
közt létrehozandó vasút iránti leirata, mely a közig, 
bizottság részéről a megelőzött év utolsó negyedére 
felterjesztett jelentés folytán érkezett; — az ér
dekeltség azonban teljesen elhalványult, midőn e 
leirat tartalmában a magas minisztérium a közig 
bizottságot arról értesíti, hogy a felterjesztésben 
felhozott indokok m éltányoltalak ugyan, de a 
vasút létesítése az ország jelen pénzviszonyai kö-

*) Térhiány miatt múlt uzámunkból kimaradt. Szerk.

kor, — talán a megújult tavaszi virány benyomása 
alatt -  nem egyszer zöldeket is beszélnek ?

A corso — melyet a pessimisták leányvisárnak 
neveznek — szintén kivetkezett régi jellegéből, a bá
jos ajkak nem a felcsokrozott, felevikkerezett seladonok 
olvadékosudvarlásain, hanem harctéri tudósítások epedve 
várt közlésein csüggnek, az asphalton végig korcsolyázó 
firtlik is „á politikárról tárrsálognák" és a szőke Duna 
lágy zsongásu babjai a magyar nők ragyogó tekinteté
vel százezot s; v szerencse kivánatát viszik a messze 
testvérnépnek.

a sétáló c<n.< nség zsebeiből illatos miláreszek és 
havannák helyett hírlapok kandikálnak elénk, és ha 
szemeinket felnyitjuk, mohón kapunk a lap után, mintha 
csak el akarnák nyelni azokat a dűlt betűkkel nyom
tatott sorokat; a kirakatok Ménesikoffjait ökleinkkel 
fenyegetjük, a szoba szőnyegén az Oll és Morawa átlép
hetnének taktikai s stratégiai lehetőségét tanulmá
nyozzuk, sőt a háziasszony békés kötőtűje is elvonatik 
magasztos hivatásától s valódi turkophil lelkesedéssel 
bökdösi a csatatérképen Kars és Kalaphat várát.

Az etiquette szabályai alól rég emancipált ben
nünket a politikai constellátió fontossága ; barátunknak 
nem jó napot, hanem „mi h ir?u mondunk, bucsuzás- 
kor pedig eme classicus korra emlékeztető szavakkal 
távozunk : „Látjuk egymást Brailánál."

Ilyen, bájos olvasónőim, a főváros jelenlegi hangu
lata halovány ecsetelésben, mely hangulat ólomsuylylal 
nehezedik a kedélyekre, s elzárja ez utóbbiakat minden 
előtt, mi nem politikáról, nem háborúról, nem ágyu- 
dörgésröl zeng.

De ne legyünk olyan megrögzöttek, valljuk meg, 
hogy mégis van valaki, aki a közönypáncélón át a 
szívig tud hatni s a ki néhány órára eltudja feledtetni 
a fővárossal, hogy feje felett világrenditő események 
Damokles-kardja függ.

; zött lehetetlen, e érdemleges tárgyalás alá mind- 
' addig nem vehető, inig vagy elfogadható magán- 

ajánlat nem tétetik, vagy az állam pénzviszonyai 
annyira nem javulnak, hogy a vasút kiépítését az 
állam anyagilag is támogathatja.

Tanulságos elmélkedésre szolgálhat ez alkuimul 
a múltra és jövőre.

A határozat az le tt: hogy tudatul vétetik.
9. A  kir. adófelügyelőség jelentése, melyben 

annak elismerése mellett, hogy a tanács az adó
behajtás körül nagyobb tevékenységet fejtett ki, 
az eredményt, mi vei a régi hátralékokból mi sem 
folyt be, ápril hóra mégis kedvezőtlennek jelezi, 
s ennél fogva a tanácsot még nagyobb tevékeny
ségre utalandónak javalja.

Ennek ellenében polgármester úr előadta, mi
képen a folyó év első négy hónapjában 13,480 
forinttal több folyt be, mint a múlt év hasonló 
négy első hónapjában; — miképen továbbá — az 
esedékes adó ez időszakra 36,000 forintot tévén 
ki, ha ebből a kir. pénzügyigazgatóság által füg
gőben tartani rendelt tőke-kamat adóbeli 19,651 
írtnak •/« részlete 4912 frttal levonatik, a mara
dék esedékes részletnél 2221 frttal több folyt be.

A  kir. adófelügyelőség jelen volt előadója 
Dühön Béla úr polgármester úr ezen kimutatásá
nak helyességét kétségbe nem vonván, határozattá 
lett, hogy tekintve Baja városának a múlt évi 
fagyokozta szomorú gazdászati helyzetét, az ipa
ros és alsóbb néposztálynak ily leverő viszonyok 
között kereseti paugását, — az adóbehajtás körüli 
eredményt örvendetesnek kell elismerni, és a vá
rosi tanácsnak szorgalmát kicsinyíti s folytonos 
stereotyp nagyobb tevékenységre való utalásával 
fárasztani nem lehet.

A  kir. adófelügyelőség részéről nevezett elő
adó úr ezen végzés ellen Írásbeli felebbezésétjelen- 
tette ki.

10. Olay Lajos ügyvéd kérvénye Petrovácz 
István üres telkének bekerítése és saját telkétől 
elválasztó falának jó karba helyezése iránt.

A kapitányi hivatalnak saját körébeni eljárás 
végett kiadatott.

11. Előadatott még négy kérvény, melyekben 
a katonaságtóli elbocsátás, -  és egy, melyben 
nősülhetési engedély kéretik. —

Előbbiek kérvényeikben felhozott indokoknak 
Zomborban a sorozó bizottság előtti igazolására 
utasittattak, utóbbi a honvédelmi minisztériumhoz 
felterjesztetni rendeltetett.

Ezzel a közig, bizottsági ülés -  miután 
nehány tagnak az üléseni meg nem jelenhetése 
igazoltnak kimondatott, — véget ért.

Kérdezed, tisztelt olvasó, rnirevaló ez a közi
gazgatási bizottság, melynek hatáskörére nézve, 
továbbá az államhoz és több más intézményekhez 
való viszonya körül és ezek incidenséből közadói;

Ki lenne más e büvészi erővel felruházott lény, 
mint a magyar színészet gyöngye, a főváros kedvence, 
a bájos Soldosné ?

Az az elragadó báj, az a leírhatatlan kellem, mely 
e művésznő játékán elömlik, utolérhetlek Mintha a 
softa-látogatás kegyeletteljes elismerése százszorosán 
fokozta volna lelkesülését, mintha azóta újabb ihlet 
szállta volna meg, százszor kedvesebb, százszor hódítóbb.

A népszínház legutóbbi novitása egy conceptió 
nélküli tákolmány, C s ó k  J u 1 i s, melynek Soldosné 
a hősnője, más kezek között aligha bir vonzerővel a 
közönségre ; Soldosné kezébe veszi a szerepet, gyújtó 
turkophil dalaival elvarázsolja a hallgatókat, kedves 
játékával elfeledteti a darab gyengéjét, s mikor utól- 
szor legördül a függöny, ezer ajk szivből lélekből 
kiáltja: C s ó k  J a s s a  S o l d o s n é !

De hogy levelem a kerekdedség kellékeinek meg
feleljen, visszatérek a háborúra, s talán nem vétek az 
cszmetársulás törvényei ellen, ha a nagy világrenditő há
ború mellé állítom annak miniature-kiadásaként azt a 
családi gucrilla-harcot, melyet az ezer s ezer forint 
kiadással keresztül táncolt téli tőzsdéken keletlenül ma
radt barna s szőke augyalok indítanak a mama hősies 
vezérlete alatt a deficitben úszó papa ellen, hogy rá
bírják szegény fejét a nyári börze meglátogatására, 
melyet mi köznéven fürdőnek szoktunk nevezni.

Ott nemzetek, itt szivek érdeke és sorsa függ 
kérdésben.

Adja Isten, hogy mindkettő minél előbb békés 
megoldást nyerjen.

Bruck Ármin.

közegészségi és közoktatási ügy tekintetében a §§-ok 
nyaláb számra gyártattak? — H át biz az nem 
egyébre való, miuthogy az adófelügyelöség a ta
nácsot — ha kell, ha nem kell, — szüntelenül 
pecegtethesse. — Ez az egyetlen ügy, melyben a 
közig, bizottság érdemlegesen szokott határozni. — 

H ova tova mindinkább kiderül, hogy a köz- 
igazgatóéi bizottság felállítása nem életképes in 
tézmény s egészen Jelesleges. — A z eddigi gyakorlat 
legalább ezt mutatja.

Különfélék.
— A bajai polgári lövöldében május 27-én 935 

lövés történt; a legmélyebb körlövések ezek között 
1 szeg, 11 négyes és 57 hármas. Szeget lőtt Eckert 
János; négyeseket lőttek: Atanackovics Lázo 3, Eckert 
István 2, Pilaszanovits Antal 2, Klenantz János 1, 
Eckert János 1, Koller Hugó 1, Stern Lipót 1; hár
masakat lőttek: Eckert István 16, Koller Húgo 10, 
Atanackovits Lázo 8, Eckert János 8, Babócs Andor 
3, Pollermann Bertalan 3, Pilaszanovits Antal 3, 
Stern Lipót 2, fíadány Kálmán 2, Klenantz János 1, 
Mihálovits 1. — A kitűzött dijakat nyerték: Eckert 
István 1 darab aranyat, Atanackovics Lázo két darab 
ezüst forintot, Koller Hugó 1 darab ezüst forintot, 
Bekért János 1 darab ezüst forintot, — végre a leg
mélyebb kitűzött díjra Eckert János 1 ezüst forintot. 
Május 31-én pedig 870 lövés történt; körlövések ezek 
között 4 négyes, 57 hármas, 98 kettős, 78 egyes. 
Négyeseket lőttek Atanackovics Lázo 1, Pollermau 
Bertalan 1, Eckert István 1, Pilaszanovits Antal 1; 
hármasokat lőttek Atanackovics Lázo 14, Koller Hugó 
10, Pollerman Bertalan 7, Eckert István 6, Eckert 
János 6, Klenantz János 3, Radány Kálmán 3, Pila
szanovits József 2, Pilaszanovits Antal 1, Moravcsik 
Ödön 1, Cserba Ferencz 1, Túry József 1.

— A bajai kir fögymnaeiumban a nyilvános osz
tályvizsgálatok f. é. junius hó 15-én veszik kezdetüket.

— Menter Zsójia, cs. kir. kamarai zongoraművésznő 
és Popper D. gordonkaművész hangversenye ritka mű
élvezetet nyújtott a bár nem nagy számú, de díszes 
közönségnek. A mfisorozat, melyet lapunk múlt száma 
közölt, néhány kivétellel első rangú zeneköltők műve- 
ioól volt egybeállitva, melyek közt Liszt genialis mü
vei a közönségre mindig gyujtólag hatottak. Menter 
Zs. Liszt legkiválóbb tanítványaihoz tartozik, remek 
előadásával mindig magával ragadta a közönséget a 
szűnni nem akaró tapsokban részesült minden szám után, 
főleg Liszt Tarantellájával, melyben rendkívüli technikáját 
s ritka művészi előadását leginkább kifejtheté. — Pop
per művészi gordonka játéka is mindvégig lekötötte a 
ha'lgatők figyelmét, különösen Davidoff „Am Spring- 
brunnen“ cimü darabjával aratta a legnagyobb tetszést 
s hangszere mélabús hangjaival s tökéletes művészi 
ajakitásával ö is megérdemelt tapsra ragadta hallga
tóit. — Sajnosán kell azonban megjegyeznünk, hogy 
Baja város közönsége nem oly számban volt képviselve* 
mint a hogy az ezen egész művelt világ által nagy 
kitüntetésben részesített művészek megérdemelték volna. 
— A hangversenyhez megkivántató zongorát Spitzer 
Benő úr szeretetreméltó előzékenységgel bocsátotta a 
müvészpár rendelkezésére.

— Bulyovazkyné Lilla asszony, a nagyhírű szín
művésznő, e hó közepe táján Bajára jő vendégszere
pelni, staffage gyanánt Kétszeri és Saághy színtársulatát 
hozván magával. Dr. Hauser polgármester úr kezde
ményezése folytán ez ügyben élénk mozgalom indult 
meg, mely kétségtelenné teszi, hogy Bulyovszkiné fel
lépése Baján hírnevéhez méltó sikerrel fog koronáz
tatni. A polgár mester ur magához kérette a műkedve
lő-társulat tagjait is és ezekkel egyetemben lön azután 
meghatározva azon eljárás, mely a vendégmüvésznö 
irányában követtetni fog. A műked velö-társnlat egyhan
gúlag és a legnagyobb készséggel nyilatkozott oda, hogy 
Bulyovszkyné asszony jutalomjátékánál közreműködni 
fog. — Mi örvendetes jelenségnek tekintjük, ha neve
zetes művészek városunkat látogatásukkal megtisztelik 
és nem kételkedünk, hogy viszont közönségünk szives 
készséggel és kitartással áldozni kész a nemzeti mű
vészet oltárán. A polgármester urnák pedig szellemi 
érdekeink ilyetén előmozdításáért köszönettel adózunk.

— Hymen. Kelemen Ferencz m. kir. postatiszt 
tegnap vezette oltárhoz a kedves Demel Józsa kisaaz- 
szonyt. Tartós boldogságotkivánunkazifju házaspárnak.

— Uj tanoda. A helybeli izr hitközség legutóbbi 
közgyűlésén határozatba ment, hogy a jövő tanév ele
jén az uj alreáltanoda első osztályát megnyitja. A 
hitfelekezet ezen határozata an nál inkább elismerésre 
méltó, mivel dacára a törvény világos rendelkezésének, 
a közoktatásügyi ministerium és tanfelügyelőség több
szörös sürgetéseinek és a 20 °/0-os pótadó dacára a 
városi tanács részéről eddigelé ez irányban mi sem 
tétetett. Pedig a fenforgó szükség a törvény szövegében 
is nyert kifejezést, miután a népiskolából kilépő tanú



lóknak, kik nem tudományos pályára akarnak lépni, 10 
és 14 éves életkoruk közti 3 - 4 évet nincs mivel be- 
tölteniök, mert szakiskolába, minők : gazdasági, keres
kedelmi, ipartanodák sat. csak 14 éves korukban lép
hetnek be. 20.00(J lakosnál többet számláló és cminenter 
kereskedelmi jellegil városunkban pedig a tanulónak 
10—14 éves koráig mulhatlanul megkivántató előta
nulmányok megtételére csak egy intézet áll nyitva s 
ez a gymnasium. — Kívánatos volna, hogy azon szülők
— felekezeti különbség nélkül, — kik gyermekeiket a 
reáltanodába küldeni óhajtják, ideje korán jelentkezze
nek és a zsidó hitközséget határozatának kivitelében 
támogassák. Így igazolva lenne, hogy az áldozatkész 
hitközség a közoktatás terén azt teszi, mit a városi 
tanács nem tehetni állít.

— Az elad fecske. Múlt vasárnap történt a lő- 
kerti táncteremnek ünnepélyes felavatása ez évadra. 
A megnyitási vigalom nem volt oly élénk, mint az előző 
években szokott lenni, minek okát csakis az e napon 
uralkodott hűvösebb időjárásban akarjuk és óhajtjuk 
találni. De az utóbbinak melegebbre változtával — 
úgy reméljük — fel fog ismét elevenedni azon részvét, 
melyet közönségünk mindenkor a lökért iránt tanúsí
tott, és akkor ismét látni fogjuk azon ünnepélyeket, 
melyek, miutáu tündérszépségü hölgyek vesznek bennük 
részt, az ezer és egy éjszaka meséire emlékeztetnek. 
Azonban mindenekelőtt kívánatos volna, ha a parkból 
Bacchus oltára el távol litatnék és helyébe Terpsichore 
kecses szobra állíttatnék fel.

— Sárdy Károlyné színigazgatóul) Jankováczról 
nyilatkozatot küldött be szerkesztőségünkhöz, melyben 
a mostoha viszonyok és a megélhetési minimum alatti 
körülményeknél fogva Buján le nem játszhatott bér
letből fenmaradt ÜO frtnyi tartozását 2 hó leforgása alatt 
4 egyenlő részletben lefizetni magát kötelezi. A nyi
latkozat tartalmaként az első lf> frtos részletet f. hó 
15-én fogja töileszteni.*) Említett szinigazgatónö a 
bérletivet is nekünk küldötte be.

— Az ad ). (Folyt, és vége.) Junius 4-érc Szappa
nosok, lúgöntök és gvertyamártók, szíjgyártók és nyer- 
gészek, szita- és rosta- készítők, szűcsök, szürszabók, 
takácsok, tollkereskedök, ügyvédek és kir. közjegyző, üveg 
porcellán kereskedők és üvegesek. Junius 5-ére. Vaskeres- 
kedök, vászonkereskédök, vegyes és véges nagykereske
dők, zenészek és zongora mesterek és zsibárusok. 
Junius G-ára és 7 éré. Tőkepénzesek. Junius 8-ikára. 
Tisztviselők és állandó évi illetménynyel alkalmazottak. 
Junius ü-ére. Nyilvános számadásra kötelezett intézetek 
és részvénytársulatok. Junius 11-éré. Baja város regál- 
jövcdelme és a netán még elmaradottak, illetőleg ki- 
iuaradottak, Junius 12-ére. Mészárosok, húsvágók, 
hentesek és szénkereskedők.

— Világtörténelem dióhéjban. Teleky Sándor gróf 
érdekesen Írja le 1849-iki kimenekülését egy erdélyi 
lapban. E leírás végén a világ eseményeit 1849-től 
napjainkig a következő sorokban foglalja össze: Ma
gyarország megfojtva, a francia köztársaság orozva, 
meggyilkolva. A krimi hadjárat, Sebasztopol bevételénél 
meggyalázva az orosz, s még jobban az angol, az 
államcsíny pajazzója által. Örsini bombái a Lepellctier- 
utcában, Jolin Braun az akasztófán; — Montebello, 
Palestro, Turbigo, Magentu, Marignan, Solferino! Az 
ojas/. egység s a pápa-király lekoronázásn. Észak a 
dél ellen, a rabszolgák embercsitése. John Braun dia
dala a kötélen. Aspremonte, Garibaldi sántán l Bismarck 
az előtérben, Sadowa s a florisdorfi láger, Lissa és 
Custo/za után betáblázása Velencének, kucséber-diadal 
Nabresinától Messináig, Mexico s a becsületes Miksa 
halála, Vittorio Emanuelc Romában. A contumáciált 
Andrássy Pesten, nagy vigság és dáridó, Lónyai, a 
gazda, könyökig mint tejfel. Horváth ur kulturkaptára 
húzza Verböcyt. Pénz van elég, vigadj magyar és 
conzorciálj; semmi baj, az országnak van bölcse. — 
Wörth, Szedán. — A Pulcsinella vason, — szeptember 
24-ike, a köztársaság feltámadása, Eügung Gottes; 
Metz hős Bazaine-el, a commune absinthtől részegen;
— Tliicrs Luftéricreben, Lulu Albionban ; V. Henrik 
az isten kegyelmében, a párisi gróf a börzén. — És 
mi ? — Leszállítottuk az adót.

— Az „Újvidék.u ir ja : A napokban látogatta meg 
a megyei tanfelügyelő u volt csajkáskerület nehány 
községének népiskoláit. Nem volt alkalmunk tapaszta
latai felöl értesülnünk; nem gondolnék azonban, hogy 
eltérő nézetben lenne tőlünk arra nézve, hogy a volt 
csajkáskerület legnagyobb részében égető szükség van 
állami népiskolák állítására. Hangosan követeli ezt a 
kerületbe mind nagyobb számban lehuzódó magyarság 
érdeke, mely az idegen elemek között lassanként cinem- 
zetlctiedik ; továbbá hogy a hazaárulók kezeiből leg
alább a jövő nemzedék kiszabadulhasson, nagyon me
legeit ajánljuk ez ügyet a közoktatásügyi miniszter úr 
figyelmébe. A közelmúltban alkotott intézetek között 
több van olyan, melyek sem nem élnek, sem nem 
halnak; szüntesse meg azokat s költségeiket fordítsa 
ide, hol a befektetés termékeny lesz.

— Hogy a szilz dohány valóságosan megérdemli 
azon pietást, melylyel mi magyarok iránti viseltetünk, 
kitűnik Tolly M. tudósnak a dohányokról a párisi aca- 
demiának tett azon jelentéséből is, mely szerint a 
magyar dohányban nicotin tat taloin nincsen (?) s ezért 
szívása nem jár oly mérgező hátassal, mint sok más 
külföldi dobányfajé.

I r o d a l o m .

A „Magyarország ét a Nagyvilágu 21-ik számának 
tartalm a: Szöveg: Képek az orosz-török háborúból. 
— Oh ne duzzogj! Költ. (Szabó Endre.) — Eltévesz

•) Mi a közbenjárást csakis a t. c. bérlők beleegyezésével 
vállalhatjuk el, Szerk,

tett utak. Regény. (Vértessi Arnold.) (XX. folyt.) — 
Ázsiai vadászpárduc. — Oly bús vagyok. Költ. (Hajós 
Izidor.) — Sajtolt marhahús amerikai módra. — Ké
pek az Al-Dunáról. Tavasz repülő postása. (Csukássi 
József.) — A modern spártaiak. Színházak. ('Nemo.)
— Egy boldogtalan története. Jack. Regény (Daudet 
Alfonz.) (XX folyt.) Különfélék. — Sakkfcadvány.
-  Szórejtv. ~  Szerk. üzenetek. Rajzok: Mihály, orosz 
nagyherceg, a kaukázusi hadsereg főparancsnoka. — 
Ázsiai vadász-párduc; Az indítás. A zsákmány. — Ké
pek az orosz-török háborúból: Gahic. A Szereth tor
kolata. Bajazid vára, Ázsiában. — Képek az Al-Duná
ról: Ajuci tornyok. Ráma várromjai. Trnján hídjának 
oszlopa. Tekke falu.

A „Délibáb“ 8-ik száma következő érdekes tar- 
kulouiina! jelent meg: 1. Divatosan. (Költ.) Kárpáti 
Károlytól 2. Lord Fairland titka, (Beszély.) Angolból: 
II. L. 3. A zsidók művelődés-történetéhez. Vass Jenőtől.
4. Tóth Ede költeményeiből. Közli Abafi Lajos. 5. 
Charlotte. (Seribe Jenő életéből,) Pataky Árpádtól, 6. 
Virág vagy . . . (Költ.) Rudnyánszky Károlytól. 7. Iro
dalmi liirek. 8. Sakktalány, 9. A szerk. üzenetei. 10. 
Tárca: Összeborul . . . (Költ.) gr. Vay Saroltától. - -  
Az első hitelező. Bölim Adolftól. - Szerkeszti és ki
adja Dengi János Debrecenben. Előfizetési ár: 4 frt, 
fél évre két frt.

Apróságok.
* Hiret ivók. Igen régi állítás, hogy egy nemzet 

sem dicsekedhetik nagyobb ivókkal, mint a német. 
Mindazáltal akadtak az olaszok, franciák között is, 
kik mint erős ivók történelmi hírnévre tettek szert. 
Tiberius, Licius, Piso képesek voltak két nap és két 
éjjel egyfolytonban inni ; Dionysius pláne 90 napig 
tartotta ki. Kleist Dezső, pomeráni százados, feje
delme engedőimével 3 tonna sört hozott fel magának a 
pincéből vacsorára. — X. Bolislav pomeráni herceg 
udvaránál 1490-ben, bár a herceg maga valóságos 
óriás volt, s rettentően evett, s még inkább ivott, 
tartózkodott egy Schulenberg nevű lovag, ki ót mindkét 
tekintetben jóval fölülmúlta, mennyiben egy ízben ke
vés híjával egy egész ökröt megevett, s rá annyit ivott, 
a mennyi egy egész társaságnak elég lett volna. — 
Midőn Kniprodi Winrich 1551-ben a német lovagrend 
nagymesterévé lön választva, ebédnél minden vendégnek 
nyolc hatalmas boros üveg tartalmát egy nagy ezüst 
edényből egyszerre kellett meginnia. Egy derék ivó, 
Veit von Basenheim, háromszor egymásután felelt meg 
e feladatnak, ...inek folytán várnagygyá lön kinevezve.
— Frankhonban egykor az volt a szokás, hogy ha 
nagyobb társaság jött valahol^össze, élesen töltött pisz
tolyokba bort töltöttek, s m ii a kakas föl volt húzva, 
kiitták, mire aztán a pisztolyt elsütötték. — Végre 
városunkban sem volt erős ivókban hiány; történelmi 
magaslatra mindazáltal egy sem bírt eddig emelkedni.

* P. P. C. Ez a szokásos bárom betű volt látható 
Suvaloff gróf névjegyein is, mikor Londont elhagyta. I 
Vájjon mit jelenthet ez a P. I’. C. V — tréfálóztak egy i 
körben. — Pour préparer combat, mondja az egyik.
— Pour protéger chrétiens, mondja a másik. — Nem 
találtátok el, mondj i a harmadik, mert Pour prendre 
Constantinople! az értelme.

* A kivágott ruha Ebédre hitt meg egy missio- 
náriust a családapa, melynél a házi kisasszonyok a kel
lettnél kivágottal)!) ruhában jelentek meg. A gondos apa 
szükségesnek látta a dolgot a divat követelményével 
mentegetni. „Nem tesz semmit — nyugtatá meg végre 
a missionárius, — meg vagyok én ehhez szokva, hiszen 
tiz évig éltem a vadak közt."

* Fogak és szarvak. Társaságban beszélgették, 
hogy X. asszonynak kedvese van. A férj, ki ezt meg
tudta, eleintén dühöngött, utóbb azonban belenyugodott, 
mire legnagyobb befolyással látszott bírni azon körül
mény, hogy nz udvnrió gazdag volt. Az e tárgy feletti 
tréfálózás közepeit e^y szellemdús hölgy megjegyezte: 
„Mi csodálkozni való van ezen? Az ember úgy van 
szarvaival is, mint fogaival. Amig kinőnek, fájdalmat 
okoznak: de utóbb azokkal eszik az ember."

Felelős szerkesztő: Erdélyi Gyula.

H IR D E T É S E K .

m m  SAMU,
n a p - és e s e r n y ő -k é s z í t ő

Baján, főutca, Mészáros-féle házban.
Van szerencsém a t. c. közönségnek tudomására 
adni, hogy a tavaszi és nyári évadra legújabb divatu

N A 1»- és E S E R N V Ő H
raktáron nagy választékban kaphatók, felemlítvén 
azt is, hogy dacára annak, hogy a nyers selyem 
ára túlságosan emelkedett, én mégis nagyban 
vásárlás által azon kellemes helyzetben vagyok, a 
legújabb é legdivatosabb párizsi ernyőket a régi, 

olcsó áron tovább is adhatni.

Elvállalok mindennemű e szakba vágó megrendeléseket 
javítást és divatositást, a legj utányosabb áron.

Nagy választékú mintáit hímzésre való előnyomás a bél
és külföld legelőkelőbb gyáraiból.

Elfogad és közvetít egész kiházasitáshoz szükséges hímzé
seket a legdíszesebb és legjutáiiyosnbb elkészítésre.

A legfinomabb himző pamut mindennemű vastagságban.

Nagy raktárt tart továbbá mindennemű hölgypipere cikkekben.

Egyedüli árusítója a hírneves vukovári dr. Spitzer féle arc 
tisztitó kenőcsnek, és bőrszépitő szappannak valamint a 

Caldcroni féle rizspornak.

Dúa választékban kapható a legfinomabb szappan minden
nemű faja, nagyban és kicsinyben.

Kitűnő baj kenőcs és olaj, nagy választékban.
Mindennemű hajfonatok valódi embcrliajból meglepően ju

tányos áron.

Megrendelések bármily szinro és hoszuságra három nap 
alatt elintéztetnek.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

H irdetés.
A csatorna vállalatnál haszná

latban volt 8 lóerejű, legjobb kar
ban leró

locomobil
jutányos áron eladó.

SPITZER SIMON,
3 Baján.

Egészségi gyermek- 
kocsik.

Alulirott, a közeledő tavaszi időszakra követke
ző egészségi gyermek-kocsijait ajánlja:

H anta gyerm ek-kocsik bőrtető és cacliemir 
függöny nyel vn&állványon:

legkisebb f a j .............................. 7frtöOkr,
kis-'bb f u j .............................. 8 frt 75 kr,
köz >p nagyságú fuj . . . 10 frt — kr, 

közép nuuysúgu és a nagy. kétszeres diszitményü füg
gönynyel i l f r t  25, 12frt 50, 131 rt 75, 15 frt.

Barna és sárga fonottak, (Esparto) és fehér to
kozottak 12frt 50, 15 frt, 17 frt 50, 18 frt 75, 20 frt 
82 frt 50 kr, 25 frt.
N y á r i  já té k o k  a szabadban, úgymint: kerti eszkö
zök, gum inl-lahilák, ta licskák, kocsik, tüzi-játé- 
kok, abroncs-já ték , tekejátékok, hajtő-játékok, s 
különösen golyó-és torna-játékok.

Számos megkeresésért esedezve
Brunner Gh. Budapest, váczi utca.

F E R E N C Z  J Ó Z S E F
É I k e s e r ü v i z - f o r r á s M

abudni, valamint minden bel- és külföldi kcse- 
rüvizek közül legtartalomdúsabbnak van elis
merve ; enyhe ize miatt pedig különösen ajánlható 

mint legkellemesebb,

l e g h a t á s o s a b b  k e s e r ű v i z ,
mely hatás előidézésére az egyél* kese- 
rővlzeknél szokásos adagoknak ónak fe

li 10 lét Igényli
' Kapható minden gyógytárbans füszerkereskedésbenóa

! a forrásigazgatóságadl Budapesten.



M I I I T I l i  M i ü l
m e z ő g a z d a s á g i  g é p r a k t á r  t u l a j d o n o s

Budapesten, V. kér. akadémia-utca 9 sz. a.
Képviselője a világhírű Charles Burrell & Sons, Thelford, angolhoni gépgyárnak, mely cég 1770. alapittatott (feltalálói az egyesitett gőzcséplögépelaiek)

továbbá Sack, Richter és társa és több hírneves cégeknek,
Ajánlja felUlinulliatlan jóságu

B ii r e 1 I-féle g ó z i n o z g o n y  és c s é p l ő g é p e i é
Azon sok hozzám intézett elismerő nyilatkozatok közül, melyek nálam betekintketők, a helyszűke miatt kénytelen vagyok csak az egy alább 

következő nyiltkozatot közzé tenni.
T. P irnitzer Alajos u rnák , Budapesten.

A Nagy-Vadasi, Szalk és Hartai uradalom részéröl több napokon át 3 gözcséplövel eszközölt összehasonlítási kísérlet folytán kitűnt, hogy az öntől vásárlóit 
Charles, Burell & Sons-féle gözmozdony m. e. 35°/0 tűzi anyaggal kevesebbet fogyasztott valamint munkamennyiségre nézve, a szinte öntől rendelt hasongvártraánv 
cséplő, a többieket jóval felülhaladta.

A munka külömbözeten kívül is igeu elönyözöm e gépeket, mert azok nem csak szilárd és tartós szerkezettel, hanem pontos és tiszta munkával is bírnak 
Nagy-Vadas, 1876. augusztus J6-ón. Tisztelettel

a fennevezett uradalom részéről 
Berger ttábor.

Készletben tartok Sack-féle és amerikai sorvetögépeket, Smyth-féle szórvavetőgépeket, „Remington“ amerikai fűkaszáló és aratógépeket, szénagyüjtöket an?ol 
JBakerrostát, szivattyúkat stb. stb. — Teljesen hejlreállitott használt gőzcséplők és mozgonyok állandóul kaphatók. ’ 6

Bor és árjegyzékek térmentesen küldetnek.

P i r n i t z e r  A l a j o s .

A z 1831-ik évben T R I E S Z T B E N  alapított
cs. kir. szab.

biztosító-társaság-
L IN N U IH IZ IO II C E M E O iL I

melynek vezérügynökségi irodahelyiségei Budapesten, az intézet házában Borotíya- 
U tea , 10 SZ. a. léteznek és az ország ^legtekintélyesebb fő- és kerületi ügynökségek 

által képviselve van, a legolcsóbb dijak mellett biztosit

szállítási- és jégkárok ellen,
v a l a m i n t

p g p  e m b e r  é l e t é r e
a legkülönbözőbb kombinátiókban.

S I 1 0 V  I .
bőrönd és bördiszművek gyárában

B u d a p e s t ,  Gizellatór H a a s-féle palota,
elkészülnek mindennemű legfinomabb

úri és női utazó-bőröndök, utazó-kézi táskák
pipere berendezéssel és anélkül 

uj felfújható utazó-paplanok és vánkosok, 
küldöncz és női kézi-táskák piáid és mosó-rouletek,

mindennemű
vadásziáskák, naszetták szivarok-, ékszerek-, illatszerek-, zsebkendők-, keztyük- és varrókészletekre, album, 
irómappn berendezéssel és a nélkül, legyezők, szivartartók, tárczák levél- és névjegytartók, stb. továbbá 
nagy raktáram van mindennemű valódi angol nyergek és lovagló-készletekből, minden hozzátartozó szükségle
tekkel stb. lovagló-kocsi és hajtó-ostorok, séta- és lovagló-botokból.

Vidéki megrendelések a legpontosabb és legszolidabban eszközöltetnek. 1-5

M l i f l í o i l i - f é l e
BUDAI SSaiétkdidik
MATTONi és WILLE, BUDAPESTEN

b u d a i keserU sósforrásoknak tu la jd o n o sa i.

OÉCSÓ ÉS TAllTÓS!

.„T e m e sv á r i Manó
cipőgyára 

Budapest, király-utca I. szám ajánlja
NŐKNEK:

Fűzős topánok Briinellből fénymázos hegygyel
szép t ű z é s s e l ...................  . . . .  2

Fűzős topánok erős bőrből, fényniázos hegygyel, 
szegezve és csavarral ellátva, kettőt talppal 
gyakori használatra és esős időre . . 3

topánok mézga betéttel Brünnellből fénymázos 
hegygyel magas szabással, finom kiállítással 3 

betéttel erős chagrain vagy bor
jú bőrből, szegezve és csavarral ellátott kettős
talppal, igen tartós és m e l e g ........................3

rüzös topánok erős bőrből fénymázos orral sze
geit és csavarral ellátott kettős talppal . . .  3 

URAKNAK:
Topán ok finom chagrin kettősbőrből................... 3 frt 60 kr
Topánok fénymázos vagy bagaria bőrből szegezett 

és csavarral ellátott kettős talpal igeu erős . 4 
topánok finom bőrből díszes fénymázos hegyivel

termek és b á lo k ra .............................. . [ 4
Topánok orosz fénymázos bőrből, szegezett kettős 

talppal, csavarral a legjobb lábbeli a nedves
időben, igen tartós és m e le g ........................5

Vadász csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy fény
mázos bőrből, háromszor csavarral ellátott ket
tős ta lp p a l ...........................................................jó

Ugyanaz orosz fénymázos vagy bagaria bőrből ’. 9 
Topánok fiuknak fénymázos vagy bagaria bőrből 

csavarral ellátva kettős talppal .
Topánok leányoknak Brünellből vaf

erős szegezett talppal 
'Irünellböl

I vagy bőrből igen

Gyermekcipők Brünellből vagy bőrből szegezett
talppal igen t a r t ó s ............................. ....  1 80

Topánok mainzi fénymázos teomi borjubőrből Bis- ” ”
mark m in tá jú ................................................  4
... Részletes árjegyzékkel igyen és bérmentve. —Le

vclbeli megrendelések posta utánvét mellett pontosn eszkö 
zöltetnek.

mérnökök és gazd. gépgyárnokok Lincolnból, Angliában. 
Budapesten, üllői nt 1. szám,

ajánlják országszerte legjobbna k 
ismert tüzanyagot megtakarító gö zm o zd o n y  a i kát,

magánetető szerkezettel és anél
kül, lój-rgány&it és kézifa- és v a s -r á m á s  csép lő gé p e ik e t

oséplőit, kaszáló és arató gépeket, lógereblyéket, szivattyúkat, szeoskavágókat, répavágökat, rostákat, malmokat és
minden más a gazd. gépszakmába vágó eszközeit.

M IN D E N N E M Ű  JÁ V IT Á S O K gyorsan  és legolcsóbban eszközöltetnek Bővebb tudósítással és árjegyzékkel szívesen szolgálnak.

R O B E Y  cs T Á R S A I ,
Budapezt, üllői ut 1. íz.

N yomatott Nónay Lajos könyvnyomdájában Bajóu.




