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(Vége.)
Nem akarok c szomorú képnél tovább időzni 

és átmegyek egy másik themára. Van ugyanis egy 
más körülmény is mely bennünket földmivclésiink 
javítására és a climatikus szélsőségektől való meg
óvására sarkalt. Kik v e t é l  y t á r s a i  n k ?

Eddig azt hittük, hogy csak a muszka, most 
pedig pár év óta azt látjuk, hogy egy fiatal nem
zet, t. i. A m e r i k a  oly hatalmas versenytár
sunkká nőtte ki magát, hogy tavaly - -  nem egész 
Amerikát értem, hanem csak az egyesült államo
kat, melyekben 38 40 millió lakos van (mint a
magyar-osztrák államnak), tavai négyszer több bú
zát és 20-szor több kukuriczát termelt, mint Oszt- 
rák-Magyarország. Eddig ez nem volt nagy baj, 
mert későn jö tt a piaczra, de ma már kész 8500 
mérföld csatorna és vasúti vonalai segélyével oly 
gyorsan jelen meg a piaczon, hogy tavai már 
szeptember végén az angol piaczokon volt, minek 
következtében múlt évben, a melytől lendületet 
vártunk, egyszerre pangás állott be. Oly rohamosan 
történt a szállítás, hogy Newyorkban október 31- 
éu, mely mint egyik legnagyobb szállitmányi nap 
volt kijelölve, 95G ezer buschel búzát küldöttek 
az európai kikötőbe. Anglia ez idén G7 millióval 
többet fizet nekik, mint a múlt évben.

A muszkáról azt hittük, hogy most nem fog 
velünk concurrálni, mert h/íboriiban van, és ime 
30 millióval többet kapott Angliától más éveknél.

H a k é t  i l y  h a t a l m a s  v e r s e n y t á r s -  
s a 1 állunk szemben, nem szabad megállapodnunk, mert 
a megállapodás hátrálás (helyeslés), hanem meg kell 
tenni mindent, hogy mezőgazdaságunk verseny- 
képes legyen.

A  »Baja« tárcája .

Az Alpesek között.
EL Chamounixbe, — „Istent kísérli}“ utakon. — Habéit 
nyelv zavar. — Mozsarak vitzhangja a hegyek között. - 
Mer de Glnce. A veszedelmes út. — A Monthlanc 

lábánál.
Harmadik kirándulásunk Martignyból Chamonix- 

be volt, n francain földre, Montblanchoz.
ü lt, hol Svájcz, Frnnczia s Olaszország egy 

csúcsban érintkeznek : határuk büszkén emelkedik az 
ég felé a feliér Monthlanc, uz európai hegyek óriása, 
14807 láb magasságban.

Az ut Col de la Eorclnzig ismeretes. A Glacicr 
du Trient balra marad s jobbra mélyen ereszkedik az 
ut a trienti völgybe. Tanácsos a kocsiról U szállni s n 
hátsó kerekeket erősen megkötni. Kocsi s emberek 
csak egy-egy mozgó pontnak látszanak a magasból.

Regényes lesz az ut. A nap megvilágítja a Té- 
te-Noire völgyet, mosolygó tájképet nyújt ez s ellen
tétet képez a pala kövezclü fekete ormokhoz, melyek 
tetejét hó borítja, 
tetejét hó borítja.

Csupasz koszirtók állják cl utunkat. Nézzük, ho
gyan megyünk ezeken keresztül V

Midőn már semmi irány sem vezet ki a tömkeleg
ből s kocsink gyorsított sebességgel iramodik lefelé s 
bajunk szála is ég felé ineredez a mélység előtt, mely 
felé kocsink rohan, olt áll egy kicsi Ilid gyarló karfá
val ; a hidat is a sziklába vízszintesen vert fncülöpök 
tartják fen. Gyorsan siklik rajta keresztül a jármű, s 
mi szabadabban lélekzünk.

Találó volna ez u takat: „Isten kisértök“*nek 
nevezni, mert oly helyeken járunk itt, hol ezelőtt 
csak a madár szállt.

Odább, tágul a láthatár, [lelátni a Monthlanc 
láncolatát. Égy darab örök tél ez, a nyár keretében.

Az alföldön tömérdek földet, melyet az árvíz 
ellen védgátak által megmentettünk, a climatikus 
szélsőségek ellenében is meg kell óvnunk. A 
Tiszalöki tervezett csatorna által. Hortobágy vi
dékén Karczagon át egész Gyomáig a belvizeket 
levezetni és önlöztetós által meg lehetne óvni és 
emelni a földmivolést, ezen vidék szenvedett, leg
többet az 1863 szárazságban. (Igaz!) A  Szaftnál* 
Ervülgyi hajózási és öntöző csatornával e vidéket 
lehetne biztosítani.

H a az ember A radról Iíódmezővárosnak uta
zik és a szárazéri vidéket szemléli, azt hinné, hogy 
oly síkság, hogy ott esés nincs, és mikor felmé
rettem és a terveket elkészítettem, azt m utatta a 
lej (mérés, hogy 14 mértföld csatornánál 10 2 láb 
esés van. I la  ezen esés 10 zsilippel mérsékelteik* 
akkor egy csepp kártékony víznek sem szabad a 
földeken maradni, és száraz időben nem szabad 
elfolynia, inig a szomjas földet meg nem italta. így 
vagyunk az Arankával, mely fel van mérve. Nem
különben a Bogát is minden áron cl kell készí
tenünk H a az állam már jóformán száz év óta 
minden évben adóban kap annyit, a mennyit ő 
befektetett, akkor nem szabad neki megriadni 
a Béga helyreállításától. M ert ha száz évig egy 
csatornát nem javítunk, mint o tt történt, az állam 
60 -  70 ezer forintja, melyet most évenkint reá 
fordít, azon összeg valósággal bele van dobva a 
vízbe, ha csak a csatorna alaposan meg nem ja- 
vittatik. Ha tehát nem akarjuk, hogy a régi vi
szonyok álljanak be, és hogy az egykori „Kniser- 
liehe Morástc* helyett „Königliche Mórás te “ áll
janak he, akkor meg kell és minél előbb menteni 
a Béga csatornát és vele a Béga- és Temcsvülgy 
földbirtokosait.

Sokan vannak, kik azon kételkednek, hogy

Látható lesz a Glacicr du Tour, Aiquillcs líou- 
fics, az Argcnticrc.

Vaskos jégszalagok hozódnak le ;i mély völgyekbe 
magas hegytetőről. A városok határáig közelednek 
ezek. Mi mellettük megyünk cl s hűvös szél fu felőlük. 
A nap heve. már a’ig melegít.

Már átléptük n határt, melyet a két ország kö
zött n természet maga képezett. Égy fekete vizű folyó 
(L'eau-Noiro) ez, mely a fekete, hegyekből szakad, 
Htjában szép vízeséseket képezve. II iljánok egyik része 
Svájcban, a másik Savójában van.

Eddig általunk nem ismert vidékek tárulunk fel 
szelnünk előtt s egyre közelebbié jutunk a clntmon'xi 
völgyben Chnmonixhez; de. akkor, midőn már «/.ólhoz 
értünk volna, haragos hsz az ég, felhők inegé bújik a 
nap a nem láthatjuk a magas csúcsot, mely miatt Id
eadtunk ide.

Clinmonix u hasonnevű völgyben fekszik. Hotelek 
csoportozatának nevezhető, mint falu vagy városnak.

A völgy valamikor rablók barlangja s hozznfér- 
liellon gyiilhelyc volt, s csak a múlt század közepén 
kezdett ismertté válni.

Most legszebb s leglátogatottabb pontja ez az 
Alpes-vidéknek. Ki az Alpesek között jár s ('liaiiionixet 
nem nézi illeg, az nem látta teljét az alpesi szépségek 
s nagyszerűségeknek.

Egyesülnek itt Thessalia virányai, I’indus Pár- 
missus hegyei, Helicon forrásai.

Körülötted bábeli nyelvzavar; a világ minden 
nyelvén hallasz itt beszélni.

Találkozik két utazó. Egyiknek kérdezni valója 
akad, nyelvét nem érti a másik, egymásra néznek s 
csak azt érti meg mindkettő .- hogy egymást nem értik.

A kis Arve Clinmonix közepén foly. A díszes szál
lodákat hidak választják el egymástól.

A folyam partján itt is mint Svájc minden városa 
mellett » látogatottal)!) helyén : hév és lógmérö van 
emlékkő szerű foglalatban felállítva.

Az idegenek csoportja lepi el a helyet, hol a lég- 
sulyinérü áll. Tapasztalt öregek véleményét kérdjük :

cgyátalában lclietséges-c Magyarországon az ön
tözés.

Honda mérnök tanulmányai közben gyűjtött 
adutjailmn a választ a következőleg adta meg :

Magyarországon az öntöző tciíilcb nagysága je
lenleg mintegy 15 ezer hold, s ezen képviselve 
van az öntözésnek csaknem minden neme. A leg
nagyobb rész lehetőleg egyszerű, primitív beren
dezésű s a termés még igy legalább ia racgkétsze- 
rődött az öntözés által.

Figyelmet érdemel a bolgárkertészek öntözé
se is, a kik egy holdból 4 - 5 0 0  forintnyi jöve
delmet is képesek szerezni gondos megmivelés, szor
galmas öntözés és kellő trágyázás mellett.

Hogy Magyarországon is lehet a vizöntözést 
sikerrel alkalmazni, ezt pl. Szemző János birtokos 
példája bizonyítja, ki már 12 év óta öntözteti a 
Fercuccsatorna mentében 30 holdját bolgárok által, és 
kap 80- 120 frt évi bért azon földekért, 
melyekért öntözés előtt csak 10 forintot kapott 
holdanként Dettán Timáry daczára, hogy az 
ál Iám vasút a vizének egy részét elfogja, folytatja 
még mindig a rizstermelést, és most is hoz nelq 
holdanként 80 - 100 forint tiszta hasznot. — R i
zsért évenként Magyarország fi miliőt ad ki, és 
Olaszország a Magyar-Osztrák monarchiába im
portált 2 0 - 3 0  millió frank értékben kendert, a 
mig bizonyosan ha öntözhető földeink lesznek, a 
kenderterraelésünket annyira fejleszlietjük, hogy 
ezen összeget magunknak fizethetjük.

Az öntözés által elérhetnék' a föld termésé
nek nagyobbodását, és a mi a fődolog : a mar
haállománynak a régi állapotba hozását, és igy uj 
pénzforrás nyílna, és azonfelül a föld trágyázás 
megtörténhetnék, és nem kellene azon nyomorúsá
got, látni, hogy nálunk 6— 10 mérő búzát terem 
egy hold föld.

lesz e még ma derült idő t Mind a fejét rázza s saj
nálkozva csak azzal biztat : talán holnap !

Hízzunk tehát a holnapban !
Lehangolt lesz az ember, ha fáradtságot, költsé

get nem kiméivé egy-egy szép pontot felkeresett s azu
tán mit sem hit, meri a hegyek ormai körül setét fel
legek ólálkodnak.

Másnap korán keltem, hogy minél többet lássak, 
de a hegyek ismét párakópenybe burkolóztak.

A türelem — gondolám — rózsát terem, s nehogy 
időmet elvesztegessem, kezembe vettem a nagy szeges 
alpesi vámlorbotot, magam mellé egy tapasztalt veze
tőt néztem, megtöltettem rumos üvegcsémet, oldalamra 
vetem a vándor tarsolyt s útnak indultam oda : hova 
csuszva-mászva lehel, csak eljutni, hol madár nem 
száll, hol növény nem tonyész, hol örökös jég van.

Ha »i Montblancot Clinmonix panorámájának ne
vezzük, akkora háttérben van a Elegére s ennek rézs
útos átcllouében a Montanvert.

Zöld hegynek nevezik ezt, ellentétben az ősz 
Monthlancknl, melynek egyik piedostályát. képezi; ezen 
vezetett át utam a jégtengethez, melyet o tt: Mer de 
Hlaccm k neveznek.

Montanvert kúpján gyermekek pár ezüst pénzért 
mozsarakat sütögetlek, melyek bömbölő hangja Sokszo
ros viszhangban verődött vissza a hegyek között.

Eddig az ut gondozott volt, de azért fáradságos 
u felmenet.

Egy magaslatra jutottunk ezután s innét azon 
völgybe ereszkedtünk le. mely a 11,527 láb magas 
Aiguiiledii Hm s a 10,263 láb magas Aiguille de Chnr- 
monz között feküdt, e völgyben húzódott alá a jéglén
yéé (Met de Ginre).

leIknpns/.kodtunk valahogy a jég hátára; a fel
hők os/.lani kezdettek: n nap időközönként kisütött s 
vakító lénynyel verődtek vissza sugarai a lábunk alatti 
jég s a  lejünk fölött emelkedő jőybcrcekiöl: az Aiguille 
du Moine s les Jorossosról.

Kötteti álltunk n terjedelmes jégmezőn, éti és ve
zetőm. Körülöttünk síri csend uralkodott. Majd oly



E helyütt nem szükséges serkenti* szavadat 
mondani, meri hisz az országos gazdasági egyesület 
mindig fáradozik, hogy minő módon kell a mező
gazdaság érdekeit előmozdítani.

T íz évi ernyedetlen fáradozás után mégis 
sikerült 15 mértföldnyi régi elhanyagolt csatornát 
helyre igazítani és uj 15 mértföldre öntöző és 
hajózó csatornát hozzá épitetenom, nem csodál
kozom, hogy mint minden életrevaló eszmééit küz
dő embernek, sok ellenmondóim vannak, de azon 
meggyőződésem, hogy üdvös őzéiért, küzdők, oz 
buzdít működésemben (fi I j e n z é s) úgymint 
azok pártolása, kik működésemben támogatni szí
vesek, azért fogadja a t. gyülekezet legjobb kö
szönetéinél, hogy szives volt rövid és őszinte sza
vaimat meghallgatni. ( É l é n k  h e l y e s l é s  
é s  é 1 j  e n z é s.)j

H Í R E K .
H ely i h íre k

— Menyegző helyett temetés, ld. Tury Má
tyás városunk egyik leggazdagabb földbirtokosának 
bájos és szerétéire méltó leánya f. h. 15-én volt 
egybekelendő Moróc budapesti ügyvéddel; a dí
szes és nagyszámú násznép egy része előtte való 
esle megérkezett Budapestről, másik része pedig 
helyben készült a ritka fényű ünnepélyre: a ter
vezett. nagyszerű nászmenetbdl azonban megható, 
megrendítő gyászmenet lett, i i i<*j l  a menyasszony 
atyja a lakodalom napján reggeli 3 V.2 órakor szél - 
hüdésben m eghalt! Az egész város mély részvét
tel osztozik a család gyászában.

— Tanügy. Értesítés. A bajai állami tani- 
tóképezdében a tanképesitő vizsgálatok folyó évi 
juuius hó 26-ik és következő napjain fognak meg
tartatni. Jelentkethetnek mindazok : a) kik a ta- 
nitókőpezdében a három évi tanfolyam bevégzése 
után egy, legfölebb két évet, gyakorlati tanítással 
tö ltö ttek ; b) kik magukat a tani tősági a magán 
utón képezték. A tanitóképcsségi vizsgálatra je
lentkező folyamodványát, a fauitóképesilési vizs
gálatokra vonatkozó szabályTomidét ö. §-a értel
mében saját tanfelügyelőjéhez nyújtsa be, ki azt 
az intézet igazgatójához fogja áttenni. E folya
modványhoz köteles csatolni keresztlevelét, tanul
mányairól és eddig föl. tatott. pályájáról, erkölcsi 
magaviseletétől és testi épségéről szoló bizonyít
ványait. Baja. 187#, május 15. S a m u  J ó z s e f  
igazgató.

—  Gymnasium. Az érettségi szigorlatok 
szóbeli része junius 28 és 29-én fog megtartatni; 
a nyolczadik osztály évi vizsgálatai junius hó el
ső felében fognak megejtetni,

— N epom uki szí. János  előestéjét a hely
beli halász és molnár céh szokott ünnepélyes lel- 
vonu'ássál ülte meg ; esti 8 órakoi indult meg a

helyekre bukkantunk utunkban, hol n nyári nap heve 
által olvadásnak indult jégről jrgvi/patakok vájlak 
maguknak utat s esői sédez tok lefelé a jégalapra, hol 
u víz összefolyván, nagyobb mennyiségben rohant od.ibb.

A nyár itt is olvasztja a jégkérget, de annak 
vajmi csekély részéi képes csak elpusztítani !

Mély árkokat mosott már a víz másult. Ezek 
megannyi veszélyt képeinek, ha a jégmezőn járunk 
gyakran alig kerülhetjük ki. Ezeket átugrani vagyunk 
kénytelenek. Ilyenkor kis elcsúszás, s könnyen lelhet
jük sírunkat bennük.

Gyakran hóvá! vannak eme veszélyes helyek el
borítva ; ilyenkor a rálépésl luv.nh.inás követi. Jnazéit 
a szeges bottal előbb kém’elni a helyeit, hová lépni 
akarunk.

Egy vezetőről beszélt emberem, ki ily hó bontotta 
jég mélyedésbe eseti. Míg segély étkezett, félig fagy
va volt ; kis időre rá meghalt.— De ezt akkor monda : 
midőn már átmentünk a jégtnez" s közeledtünk a 
(Jhapeaulioz. Egy kalap alakú szikla kóp/őilinényt ne 
vcz.nck igy.

Ehhez közel van az ut, melyen lefelé mehetünk.
Vezetőm előbb reá mutatott az útra s azt kérdő: 

nem tartok-e szédüléstől ? Nemmel feleltem vissza.
Az utat Mnuvais l’asnak nevezik. Az elnevezés 

tehát magán hordja veszélyességetek jellegét.
Nyakiörőhb vállalatba soha sem bocsátkoztam, 

mint akkor, midőn elhatároztam, hogy vezetőmet kö
vetni logoin ez utón. Nem is ut volt ez, hanem mere
dély egy mélység fölött. Vas fogantyúk voltak u sziklá
hoz erősítve, ezekbe lehetett, fogózni.

A hegyoldal, mintha csak függélyes irányban el 
lelt volna metszve. Ezen metszésen kellett, lejönni s 
lábainknak helyet kellett előbb támpontul keresni a 
kiálló i> részeken.

Egy kéz s láb mindig a levegőben lógott. Mind
két lábnak nem jutott támpont sehol. így tartott a 
séta miniéi y m • y • e óláig. Veszélyesnél veszélyesebb 
h i y k i e  jutottunk; visszafordulni már ne in, csak elő
le lehetett inenni.

Sugoviczán a számtalan gyertya- ős lámpával il- 
luminalt csolnakok serege, közepén egy nagyobbal, 
mely a vádszentnek féuykoszonízott szobrát és a 
zenekart v it te : a parton megszámlálhatta)) soka
ság várta, az ifjabb nemzedék minden felröppenő 
röppentyűt örömrivalgva üdvözölt. — A napok
ban a bécsi börzén ezt a kérdést vetették föl : 
„Mi a külömbség Nepomnk János és Károly ro
mániai fejedelem között?" F ele let: „Nepomnk .Já
nost beledobták a Moldvába. Károly fejedelmet 
pedig kidobják a Moldvából."

V egyeB  h írek .
— Tóth Kálmánt irodalmi működésének bármin* 

czadik évfordulója alkalmából a nagyváradi dalkör dí
szes emlékkönyvvel fogja megtisztelni. Ez albumban 
ama müdalok foglaltatnak, melyeket Fehérváry karnagy 
a költő egy pár kiliinöbh költeményére irt, s melyeket 
közelebb Nagyváradon nagy tetszéssel adtak el«í. lótli 
Kálmán első költeménye 18-18 Imii az „Életképekben 
jelent meg.

— Ismét egy eredeti tolvaj lási mód. Morvaországból 
Írják, hogy ott két gazember eredeti módon sikkasztott 
el több vasúti állomás raktárából különféle tárgyakat. 
A tolvajok egyike egy szilárd tartóba záratta magát, s 
társa úgy mii a öt. fel mint málhát a vasútra. A mint a 
raktárt a déli pihenés óráiban bezárták a málha gya
nánt feladóit tolvaj kilépet rejtekhelyéből, azt megtöl
tötte különféle áruvá', bezárta, ö maga pedig a belülről 
kinyitható raktárból elszökött. A tarlót a lopott tár
gyakkal, a tol vaj társa egyszerűen átvette azon az állo
máson, a hová cziinezve volt. Sokáig nem tudtak az 
ily utódon véghez vitt lopásnak nyomára jönni, es sok 
ártatlan állott e miatt gyanú alatt. Ez idő szerint 
azonban már biztos helyen vannak s körülményes val
lomást tettek, melyből többek közt az is kiderült, hogy 
egy Ízben a málhának feladott tolvajt egy állomáson, 
daczára a ládára iáirt feliratnak „uiclit stíirzen" a 
mérlegre megfordítva tették fel, a ott hagyták egy ideig, 
minek folytán a gazember majdnem egy félóráig volt 
kénytelen fején állaui.

— Furcsa jelentés. Egy sléziai jószágigazgatót 
az a szerencsétlenség érte a minap, hogy a kezelése 
alatt levő jószágon egy sertés, miután előbb szült ma
lackait megette volt — jobb létre szenderiilt. Az igaz
gató kötelessége szerint azonnal jelentést tett a föku- 
rátöri tisztet vivő hatóságnál, hogy a leltár jegyzékében 
311 alatt foglalt sertés kilencz malaczot hozván a vi
lágra, azokat mind felfalta, azután pedig maga is meg
döglött. A bölcs hatóság mely a mezőgazdasághoz édes 
keveset értett, nem elégedett meg e puszta jelentéssel, 
hanem felszólította az igazgatót, hogy a szomorú eset
ről részleletes jelentést adjon be, nevezetesen pedig fejt
se ki, hogy 1. hogy miért döglött meg a sertés, 2. mi
ért falta lel malnczait. E furcsa rendelet egészen ki
hozta sodrából az igazgatót, ki kétségbeesetten tolihoz 
nyúlt s a következőket felelte a hatóságnak: Ad 1. 
Hogy miért döglött meg a sertés, bizonynyal meg nem 
mondhatom, minthogy az illető életében sohasem nyi
latkozott egészségi állapota felöl; ad 2. az ok azonban, 
melynél fogva a malaczkákat felfalta —■ igen világos, 
nyilván azért, mert érezte közelgő halálát és nem akar
ta, hogy árva magzatjai főgondnokság alá jussanak.

ZO.UBOKI APJBÓS/ÍOíOK.
II.

„Minden nap hoz magával valami újat." Az idő 
óta, mikor az első „Zombori apróságok" napvilágot lát
tak, ismét több nap múlt el fölöttünk a múlt mérhetlcn 
tengerébe. A magukkal hozott újdonságok többé kevés
bé a régiség lomtárában hevernek már ; csak egyes np-

rósflsokiU jegyeztem fel, hogy ezoknt n „Buja" tán ma
mut egy urántól „Mellékleten" a jov# Mámára megörií- 
kiteem. , , ,

Városunk kövezete némely helyeken oly rósz, 
hogy a rátévedt szegény falusi ember még öregapja 
bűneiéit is megszenved. Ember, ló, kocsi mind veszély
ben forognak a tátongó vágások közt, különösen, ha a 
kocsis „siller" vagy a „klipem" társaságában utazik.

Csinálj adósságot, és a (Jinncali meg a rewolwer 
megszabadítanak tőle. Az adósságíizetés o különös neme 
ellen készülnek az uzsorások illetékes helyen panaszt 
emelni. Ha orvoslást nem nyernek, kénytelenek lesz
nek ezután mindazok életét, kik pénzt kölcsön vesznek 
a „Haza" életbiztosító társulatnál biztosítani.

Van Zom borban egy toronytalan templom, melyet 
újnak neveznek annyiból, a mennyiből még nem ké 
szült el ; az elkészült rész meg réginek is beillik már. 
Bizonyítja azt egy utazó, ki megpillantván az uj temp
lomot az arra járóktól azt kérdezi; hogy melyik szá
zadból valók ezen romok ?

A városi tanács elhatározta, hogy a csatornák — 
vagy jobban mondva árkokpurtjait külföldi igen erős il
latú' hársfákkal fogja beültetni, hogy ellensúlyozza ama 
miazmákat, melyeket az ezen csatornákban megszorult 
posványos viz s ennek lakói — a patkányok a lakosság 
kellemes orr élvezetére kilehelnek.

A napokban egy sokaczot láttam szivarozni. 
Nem tudom az uj vámszerzödés juttatott-e neki pénzt 
szivarra, vagy csupa költekezési viszketogből, fény
űzésből tette-e? Az utóbbi valószínűbb. Hatvan krajcár
ért eladott egy Kocsi homokot és már ő szivarra gyújt/ 
Szerencséje, hogy nem látta meg az, kinek számára 
soha sincs pénze az — adóvégrehajtó.

Nem kell többé nz alpesek közé utazni, a kí ezt 
tenni akarná, e helyett vegye kezébe Yirter Károly 
„Alpesek közt" czimfi müvét és az „Alpesek közt" lesz.

Múlt hó 29-ikén a helybeli deákok concertet ad
tak. Valóságos „Silldönczök concertje" volt. Megszó
laltak torkaik mint miiulmegannyi „vegyészi harmoni
kák11 nz átmérő kisebb nagyobb minemüségc szerint. Di
cséretes az öntörekvés, annál is inkább, mivel manap
ság intézeteinkben a zenére és dalra, a lélek és szív 
nemesítés e kiváló eszközére a nevelés diktátorai ré
széről vajmi kevés gond fordittatik. A programmban egy 
furcsa ínüdarabot olvastunk: „táncz kívilágos kivir- 
radtig"! Az ebhez tartozó müdarabokat még elfeledték 
kiírni úgymint : bor — ser — szerelemmámor ; négy 
heti nemtanulás conccrt előtt és legalább két heti 
nemtanulás conccrt után . . .  0  szentnek gúnyolt tu
dományok múzsája, őrködjél jól, hogy ballet múzsája 
ne váljék belőled !

Miguel d<* Cervantes Saavedra uj Don Quijotot 
készül írn i; az adatokat gyűjti már. Kalandjainak helyszí
ne Bácsmegye, melynek gazdag szénás rétjein nagyon 
megsoványodott lovát Hozinante-t ki akarja hizlalni.

O/Juanll.

C s a r n o k .
Mnmielo.

Irta F  r e y  J á n o s  fordította Sch. E.
Folytatás.

Egyik halásznak pénzt nyomtam kezébe, csol- 
nakába ugrottam és elhajóztam. Fejcsóválva néztek 
utánam az emberek. Olyan felindulásban voltam, 
minek következtében, mindent mit Önnek most 
fogok elbeszélni, mint egy álomban, őrültségben 
követtem el . . .  . Berohantam a társaságba, k

Biztos lépés, szédülés nélküli fő, erős kar, jó hot s 
főleg bátorság kell akkor; hu arra vállalkozunk, hogy 
Mauvais l’asL megjárjuk.

Ily nyak törő vállalatokra pedig Svájcban el kell 
szánni magunkat, ha Svájcról teljes helyismereteket 
akarunk haza vinni.

Végre, két lálua állhatunk ; fogodzni sem kellett 
már s a Clianionixi völgyben az Arve partján szótla
nul ballagtunk haza felé fáradság s szomjtól gyötörve.

Az utolsó felleg is ellakarodott időközben a be
gyek csúcsáról. Vezetőm öröm inul mutatott a Mont. 
blunc legmagasabb pontjára.

Szép tiszta hófehér volt ez, a rásiitö nap, növelte 
bájait. Haza menet közben tekintetünk reá esett; sze
meim mindég a legmagasabb csúcson csügtok, órákig 
néztem a Montblancra, hisz oly szép látvány a Mont- 
blanc, a rónaföld fiának.

Midőn Cliamonixbe vizszaét tünk, megérkezett Géni
ből nz emeletes, hat ló vontatta Omnihus. Egész raj 
szállt ki belőle Ez mind a Mnnt.hlanrot jött csudáim, 
voltak közöttük messze földről; a föhigömb másik 
feléről is.

Elégedetten távoztunk innét, hol ,i természet ölé
ben gyermek módra tudtam örülni, s elégedetten hagy
tuk el végleg Martignyt is.

A bárom kirándulás alkalmával fizetett vezetői s 
fuvar dijak, a Svájci kirándulások költséges voltáról 
eléggé meggyőzlek.

Vlrter Károly.

Az érzibe szerelme.
Beutály.

Irta Tttuber Köbért.
Folytatás.

Es pánczélbn szorított szivem nem tudott szo
lülni, a vérfolyás lanyhán folyt ereimben. Tűrtem, 

nudli ni, inul lilvém, l.o y még is csak megfogom

látni Istenemet, a tavaszi szellő fuvolatában — de In
ában vártam!

fis midőn éizém, hogy már-már leroskadok, esz
mélni kezdők: A tavasz nem jött hozzám, mert lelkem 
a tél rabja, vérem lüktető elet forrása gyűlölettel mér
gezett posvány.

fis elvetettem magamtól a gyűlöletet, megtörtem 
lelkem jeget, elösegitém a forrás buzogását, szeretni 
kezdék minden embert, nem csak azt, ki velem egy- 
vallásu.

Es mennél több lett bennem a szeretet, annál 
inkább szűnt meg a láng marcangoló égetése és a ta
vaszi fuvolát is eljött és a fuvoláiban Jehovali „a ke
gyes könyörülő Isten", a szeretet örökös forrása.

Ila bűnös vagyok előttetek, büntessetek de lel
kem azt sugaljn, hogy c bírói szék nem titeket illet, 
Imiiéin engem!

Elhallgatott. Borcznyi csend állott be, mely alatt 
a hallgatók viszályos érzelmekkel küzdenek, ni k lel
kűkben háborgónak. Végre Rabbi Jochanau hangja 
szakítja meg a csendet

„Hiszem, hogy meg vagytok győződve vádam igaz 
voltáról — többet vallott, sem mivel vádoltam. Szólja
tok egyenként, mit érdemel a vádlott?

Egy bangulag hangzott el valamennyi njkáról:
„ a  Cherem1) legyen büntetése I"
A llaw felállott a szentély előtti magaslatra, kezét 

az előtte való Thorúrau) tévé és reszkető hangon mondá:
„Es Isten mondá Mózesnek : hirdesd Izrael fini- 

nak, ki nem fogadja parancsaimat parancsul, ki eltér 
tőlem idegen Istenekhez, vezesd a ö a r i z i m  hegyé- 
le és mond el neki e sznvnkat I Atkozott légy városban 
és átkozott a mezőn, átok kövessejöttedet és átok raen-

‘I Cherem vallási átok, mely az. illetőt minilrn vallási 
s/crtiiiInából kitilt.

Tinim - A zsidóknál divó, linngenilnkhiin nsuzecsuvart 
szentirás, kézirata példánya, mely minden teinplumhan több pél- 
dűli} lmn létezik.



ragadtam a szerencsétlent a finom körliöl, szere
tőjének karjaiból, el a licrczcg ajkaitól, ki a sza
badba, ■viharba, a felbőszült tengerre. Szigorú- 
borzasztó szavakat mondhattam neki, mert kö- 
nyek között borult lábaimhoz, de ón csak gúnyt, gyű
löletet éreztem iránta. A  tenger borzasztóan dühön
gött és nem tudom , haladtunk-e vagy nem \ 
A  félelem legyőzte, hozzám akart simulni, mcu- 
hclyet keresendő — ekkor —  — eltaszitanám ma
gamtól. Egy kiáltás — egy ingadozás és eltűnni 
láttam őt a hullámokban. Ugyan e pillanatban 
a villám követlen közelünkben lecsap a vízbe — 
a kormányt kiejtém kezemből - -  térdeim inogtak 
— már csak a viz zúgását hallottam, azután — 
elhagyott eszméletem."

Don Manuclo hallgatott. Mindezt lassan, szó
rakozottan fokozatos felindulással mondta el, mia
latt vonásai legkülönfélébb érzelmeket ecsetelek, 
mintha még egyszer élte volna át eme iszo- 
nyuságot. Most szeme elé te tte kezeit, lehajtott 
az imazsámolyra és erős reszketős futotta át 
testét.

En meg voltam hatva. Bánatosan , búsan 
néze reám s mosolygott, m ialatt beszélt kívülről 
ballt határozatlan zaj üté meg fülemet.

Most, miután a czcllában semmi sem zavar
ta  a csendet, csak n szerzetesnek zokogása, tisztán 
hallottam az orgonának ballt hangját és a szer
zeteseknek panaszkodó, egyhangú énekét.

Nem mertem szúlani, mert uom tudtam, vaj 
jón  imádkozik-e?

Midőn ismét felemelkedett nyugodtabbnak lát
szott lenni :

„Signor" mondd és hangja halkan és bágyad
tan csengett, „Siguor, engedje hogy a Lobbit is 
elmondhassam."

„Megmentettem, fcleszmélésemnél egy halász- 
kunyhóban voltam. És ő ? Többé nem hal loltani 
róla semmit, boltnak hitték ! De lialál.sikoltása 
keresztül csengett lelkűmen, mint egy magányos 
hang, mely sohasem talál nyugalmat,, arcza üldö
zött. Nappal nem voltam vig és éjjel féltem a 
kísértetektől. „G yilkos!" hangzott föléin mind
annyiszor, valahányszor aggódva táutorodtam visz- 
sza ha a tükörben véletlenül visszatükröződni 
láttam saját arezomat."

„Megszöktem e hazából. Lebomltam az orosz 
sivatagok rideg havába, de a hó elolvadt és nem 
torié le a lángoló bélyeget. Arábia homoksivatag
jaiban barangoltam, de barna szemei üldöztek és 
a síkság forróságánál tüzesebben égették, vésték 
lelkembe pokoli szemrehányásait."

I
tedet! Átok legyen imádon s átok minden fohászodon 
Felhőként űzzön a sors zord szele ez életen út, egye
düli reményed legyen a halál! Lépteid alatt száradjon 
el a mező zöldek) virága és a patak forrása ne eny
hítse szomjadat I és hallgassa meg Jchovah ez átkot és 
törülje ki e nevet: Arjeh ben József az élők sorából.

Úgy legyen ! Úgy legyen!
És valamennyi jelenlevő ajkáról hangzott a rész 

ketö szózat! „Úgy legyen!"
Hosszú szünet után, midőn a kiátkozott a jelen 

levők mély hallgatása közben eltávozott a Itubbi ismét 
megszólalt:

„Két vádlottról szólék nektek, az egyik felett ti 
mondatok ítéletet, mert én Yalék vádlója, és a szent- 
irás szerint, „vádló és biró két külümbözö személy 
legyen".

Se Lébei, ki irigy indulatodban elárultad azt, ki 
bizalmat érezvén irántad, baráti szivedbe rakta le tit
kait, önmagadnak lettél vádlója és én birád mondok 
ítéletet feletted : Utoljára lépted át a tanoda küszöbét, 
ki Isten szolgája akar lenni, annak szivében ne legyen 
helye a legrútabb emberi szenvedélynek: az irigységnek.

Legyen Isten hozzád is irgalmas és világosítsa fel 
lelked sötétségét.

A száműzött tántorogva kelt lel helyéről, kimond- 
batlan gyűlölettel tekintő a Ravra, remegő ajki hiába 
igyekvőnek valamit mondani; a reá nehezedő tekinte
tek elnémiták szavát.

Botorkálva jutott a küszöbig — mcg-megállt 
—■ öklét fenyegető mozdulattal emelte a Ravra és 
elrohant.

Rabbi Jochanau megvető inosolylyal nézett utána, 
nztán nyugodt hangon morn’á: Kezdjünk a Minchnhoz') 
Joel ma rajtad a sor!

(folyt, köv.)

„Kintcljescn és bánkódva, nyugalom és béke 
nélkül barangoltam be az országokat.

„Minden mennydörgés íVlzaklaloll, minden 
villám megrázkódtatott és szemeim elé varázsolták 
halálának szerencsétlen képéi. Még ma sem ha
gyott el a zivatartóli félelem.

„Végre meggyógyított az iigalmas idő."
„Visszatértem < Masz-orszúgba, Velonczóbe, 

gyóntam és kolostorba mentem. Két évig laktam 
itt — a világtól elzártun, elevenen eltemetve ;

gyóntató atyám meghalt — magam ékem csak, 
titkommal - végezve a világgal -  és ime — 
ma este — az az asszony — lattá öt ?"

„A kikötőnél a gyermekkel?
„O volt — L ucre tia! — — - Oh jaj

Istenein ! !“
A fájdalom erőt vett rajta, keblemre borult 

és könyoi forrón hullottuk kezemre.
Folyt, küv.

Irodalom és művészet,.
A z „Apollou zcnemüfolyóírat legújabb ket

tős száma következő tartalommal jelent meg : l j  
Légy olt, zeneké]) Wachtel Auréltól. X) I’olaoe.i 
brillanté Weber Károly Máriától. 3) Előjátékok 
orgonára vagy liarmoniumra Kupi Gyulától. 4) 
Ilijén ü ,  polka-mazur ünán Endrétől. 5) L ’amour 
de Soka, polka- framjai.sc Mosoly! Józseftől. 6) 
Tűzben, gyors-polka Hülni Lörincztől. A  zongo
rázó!; és énekesek számára igen ajánlható folyó
irat előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 irt, 
a jelen szám óra 50 kr, mely a kiadóhivatalhoz 
(Budapest vár országházuteza 1)4 sz. a.) legcél- 
tzorübbeii postautalványnyal küldendő be. Móg 
folyton előfizethetni az egész éviolyamra. — Ki- 
vánafra a lap utánvétellel is küldetik.

ízlHi tudósítás.
Buján, 1878. május 18-án.

Búza 10.70 zab 5.70 kukorica 5.8u hab 0.80 árpa 6.30 
rozs 7.10 köles ti.80 Kétszeres 7.50 

Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő :
D r M a r g a l i t s  E d e

HIRDETÉSEK
UJimnaii iH-miilm'c
L A FE R L  V.-főle

István főherceg
Budapest, Fcrcncz-Józscf tér.

I. és 11. cm. utcai szoba 1 ágy 1.50 és 2. — 
I. és II. ein. utcai szoba 2 ágy 2.20 és 2 .GO 
I. és II . cm. udvari szoba 1 ágy 70 kr. 
I. és II. cm. udvari szoba 2 ágy 1.40 

Service nem szám 11 tál ik.
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láörjegjSE ék ,
bírák- ös ügyvéd urak

s / iv o s  ligyolinóhr ajánlva.
.Mindenféle békebirósági nyomtatványok, ii. 

ni pannszkönyv <>1%, hal ár idő naplók, idéz- 
vón.vok, mutáló köny vi»K,_ póit/hirsági 
naplók. A ) Tárgyalási jegyzőkönyv, B )  

Tárgyalási jég , zőkönyv, kai a sztori hir- 
toklvrk, ü g y y 6 d i  es b í r ó s á g i  
nyomtatványok, továbbá miudouiók községi 
11,yonilátványok, >I» különösen a legújabb ren- 

gyorson és a
1 0  g i u l ,-i :i '■ ii a- b b á i a k mellett kapható

Nónay Lajos
könyvnyomdájában Baján, Bödog-tór 

Scheibner-félo ház.

A leghntúsosb valam ennyi kesoriivlz között
Hatásában az által különbözik cdönvüien a többi ismer 

késéi iiviztöl, hogy kisebb adagokban hatásos s hosszal) hasznú

S S r E Í J T 1 Dr. Leidesdorf Miksa tanár.
Különösen az által tűnik ki, hogy enyhén keserű, nőm keI- 

cmotlen izű és liogy még hosszabb használat után sem zavarja 
meg az étvágyat és emészti-' fi*. t /n t-ó n iM  tanár és kir. 
Hilda pest |s77. ü l .  íV U rd ü y i tanácsos.

Valamennyi budai keserű'iz között kellemes ize és jeles 
hatása által tűnik ki: gyomor- és bélhurutnál megrögzött szék
rekedésnél, albasi véipangásnál valamint vértolulásoknál, arany-

Sif 'síri!m!;1™"""''1' Dr. Kis Sándor, *
A hatás kivétel nélkül gyors, biztos lújilalom nélkülit

Í.Ü'é;; Dr. Báró Lichtenfols Scanzoni,
Kés/.loüion minden gyógyszertár és iiis/erleeresknddsben 

NimOmni i..M,ii I5.ij.in 1 1 115 /1110  III M llh  l I K lIliltZ  
11,1.1) JA kA II. hl.l.V A A TZ cs S uraknál. Nyomtat
ványok Mb. ingyen. A szétkuldcsi igazgatóságnál IJudaiiesten.

r  endes adag egy lel borpohárral D—10

A budapesti fürdőket
látogatni óhajtó vidéki közönség 

érdekében
Dr. P á p a y  Dá n i e l

bel- és külföldi egyetemeken oklovclczctt orvos, 
sebész tudor, szülés;. D u d á i c s u s z á r - l í i n ló  
rendes orvosa, és a Ildi bctcKsegekhcii külön
legesen működő orvos H u d n p c M ia i. rendel : a 
( 'N á sz m iü rd ő lH 'ii  naponkint délelőtt 8 10-ig
és saját lakásán, P e s te n ,  r é g i  pow in  u f e z a
l O .  s z á m  2  -  1 - i g  j 8

b .
'•V

Cs. k. engedélyezett iroda robbantöeszkbz'ók számára.

Nobel-féle dynamit és gyújtóanyagok

tasxál&Hof tá ro n
DY.MAM1T 100 KILO

JM J. II. HL IV. 
löti Ili. 127 Irt DK ÍVl. 7K fit.

S> -  
1

Kimerítő irjegyzékek és Mahler kézikönyve a rob
bantási technikáról graiis. Mindenki óvakodjék a dyDa
niit veszélyes és mcgbizlmtlan utánzásaitól.

MAII Lidi ós KS( IIKMLU'IIKH,
Magyarország és Csehországi tlynamit gyárosok 

Becs. Witlllisebaassc 4.

'jMimlia- esiéli ima



Fontos gyapjntennolők- és gyapjukereskodők számára.
A lulirt társasig Üzletének most niogkozilmlo tizedik évében elvállal mindennemű gyapjút úgy gyárszerü mosás, 

valamint bizományi eladás végett és csekély kamat mellett előlegeket ad. Raktári és biztosítási dij ingyen. 
A cziniünk alatt hozzánk küldött gyapjúk a pálya- és hajóállomásokról általunk szállíttatnak cl. Az osztályozás és mosás sor- 
szerint gyorsan történik s egyenkint szigorúan elkülönöztetik. Az eladás bel- és külföldi gyárosoknak a 
lehető legjobb árakon eszközöltetik Programútok kívánatra bérmentesen küldetnek.

A társaság augusztus hónapban itt m in d e n n e m ű  gyapjúban gyapjú árverezést (A udio) is szándékozik 
tartatni, mifö lőtt a közelebb i észletek későbbi közzététetnek.

Első magyar gyapjunioHó ée» bizományi részvénvfársasás Budapesten.
VISONTAT KOVÁCH LÁSZLÓ, elnök ,

5 ^

|Az első valódi gyógy hatásos IlofíJá 
szitniényele az osztrak-magyar os. I 
jegyzett Yédjegygyel vaunak ellátva. 
f nnzliépe.i

nos maláta- nyógyké-'j]
ii birodalomban bo-sr 
II. IV .Iános a h-lialálóffl

B i z t o n  s e g é l y  #
iköliiigés, 1'i‘lii'ilÍM'g, mell. tüdő és gyo-jS

n io i 'b n jo k  e l l e n .  ffi
•Hoff János cs. kit. tanácsos urnák a legtöbb európai nral-íjlf) 
kodó udvari szállítójának, a koronás arany érdemkeres/.t á|Ü 
tulajdonosának, magas porosz és német rendjelek birtoko-vllf 

sónak, Becs. (•miien, Briinnerstasse s 
Az (in maláta készítményei, melyeket Kikindin átzju 

megkaptam, nőni iiliill köhögésénél csodával bátorodni 
butussal voltak (I j rendelinény következik.) )<jju

lluma 1877. ang. hó 29.' I v i dettel MŰ
(■rögei- György. uiadalmi állatorvos (j|f 

llepc/.e l,ak (Magyarországban.) Kérem postaim--fl|ft 
daliával nekem másfél font maláta-egészségi csokoládét ésíju 
maláta mellczuknrkákat küldeni. He <kell vallanom, liogyQg 
e készítmények köhögésemet nagyon alább szállították. íjjfv 

Kisfnlmli Teréz. jllj
Czernovilzból. C sak a llolM 'éle inalátn k lv o -jlf  

nal hnszunlatii állal nyertein vissza erőmet és ezállnIjjM 
vesztettem el m ell- és légzési bajaimat VjL

Ibiink j .  kir. tisztviselő. W
Már huzamosabb idő óta szenvedtem rekedtségbenólp

lés elnyálkásodaslian, mignein az ön gyógy hatásos egész-yj 
ségi söréhez és mabitn-ezukorkákhoz nem folyamodtam 
nár néhány palack egészségi sör elhasználása és a mell 
cukorkák élvezete után meglepő gyogylintasf ériem  

el. még pedig annyira, hogy nyakba jómmal es rekedt 
M'gcin löl teljesen kigyógyultam u mely szerencseért 
itt legforróbb köszönolemet nyilvániiom és egyúttal ön 
láta-készitiiiéiiyeit nevezett esetekben mindenkinek melegen 
ajánlom.
1 Budapest, 1878. január 24.

Kell Ferenc/,.
t  ll V k -mi

Malátakivonat-egészségi-riir egy üveg ára •>«»kr. Ládában 
"i üveg 1 Irt — 11 iiveg '! Irt HU ki. 28 meg Ki irt1 
58 üveg 02 lói . kilo maláta csokoládé I. 2 Irt 40
kr. II. 1 fit ij" ki. Ili 1 Irl (nagyold) mennyiségnél ár-» 
leengedés.I malátarnkorkák zacskója IIO l.r. (szinlénü 
lél és egy negyed zaáeskóval is.) Gyrimrk-táp-mnlátalisztű]
1 fit — sűrített maláta-kivonat 1 palack I írt GOkr.j 
Egy kész maláta-fürdő 80 kr. fii

Eladási hely iség (nagy ban is  kicsiny ben )
Hoff János fiókja:

Budapesten, kalap ntc/.ii 10 (a kapu aluli): továbbá 
.'Itichitsch István árnál Baján.

Az első, valódi gyógy hatásos nyákoldó llofl János féle ma- 
maláta mell rzukorkák kék papírban vannak.

A legolcsóbb és legjobb

Iv»R» 1 9 B*t.

r|omosvA,ri Mdriczndl
kapható

B udapesten , k irá ly -u te z a  2 sz
(gjjggjj br, Urrzy-féle ház.

II il í n y e k  s /  íj tn á r »».
F.hnrlasling vugv bor-komodczipőlí 1 ft*l 20 kr.
iálieilastim: vagv bőr-komodezipők sarkakkal és nagy elegáns 

csokorral 1 *'* •r,l) *” '•
Kberlasting fiizőiopánok s/.og lt duplatalppnl, lakkorral, magas 

szabása , 2 Irt .0 kr.
Ebeilasiing guinmi-eziig topánok iiingasszabasu lakorral díszítve 

és rokoko sarkak, eb-gáus divata •> Irt kr.
FGző-topáiiok erős bőrből lakorral és szögeit duplatalppnl esős 

időre „ “ jrl f'ü br.
Topánok giimniicziiggal erős ebagri.n vagy boriiynbnrböl szögeit 

és srófolt duplatalppal esős időre, tartós 2 Irt kr.
J’ompadour-topúnok szalon mainzi lakkbörből duplatalppnl ós 

rokoko-sarokkal finoman diszitve "> Irt őt) kr.
Regatta félczipö sálon mainzi lakkbőrböl magas sarkokkal leg- 

újabb divata 2 fit 80 br.
Regatta félczipö rhngrin bőrből vagy eborlaxtin. lakkorral szépen 

diszitve szögeit duplatalppal magas sarkokkal, legújabb 
divató 2 írt 20 kr.

I rnk s/.úmnrn.
Bőr vagy szövet eoinodczipŐ 1 írt 20 kr.
Topán cbagrín-bőrből finom diszitésii lakkszegélylyel, legújabb

divatu 3 frt 90 kr.
Topón borjú bőrből szögezett, csavart kettős talppal, igen 

erős ' 3 frt 90 kr.
Topán, sálon fényinázns, mainzi bőrből, kez.tyü vagy ckagriu 

szárral, legfinomabb hímzéssel 4 frt 40 kr.
Párisi féltopánok chagrinbőrből lakkolőrészszel, elfigánseu kiál

lítva 3 frt 70 kr.
Csizmák dia grill vagy fényinázos bőrből ránezban, szép formájú 

magas szárral 8 frt 20 kr.
Térde,sizmák hálva rattal és csattal orosz lakkos bagaria-bői b > 1, 

bároinszoros srófolt dupla talppal, legjobb védszer nedves- 
sg ellen 11 frt 50 kr

Fiu-topán borjú v 
pal

Leány-topán eberlastinből vagv bőrből, legfinomabb diszitésii lak-

cbagrinbőrből erősen szögezett kettős talp- 
2 frt 50 kr,

izegélylyel 
Gyermekczipők eberlastin vagy bőrből

1 frt 60 kr. 
50 krtól 1.20-ig.

Megrendelések postán utánvét mellett, vagy az öszeg bekül
dése után gyorsan s pontosan teljesítetnek Nem alkalmas láb
beli a legkészségesebben kicseréltetik. Részletes árjegyzékek kí
vánatra bérmentvB küldetnek meg.

tartósságáért felelősség biztositlatik.

V alód i ÍS á4*ik i

H 1  h  \  I I I I 1 U  ü l
ktiplinló csnI;i- f»() lifőrönként, — n liter 50 kr.

S m m i B  JAKABHaját), Péter-Púi utiw.

H o U é  P á l
m
k

* *  « ■  0  ,  « ■  I  I  « í f t  a  - ■ ■  f l  8 .  & 7 .K .

ajánlja az  ed d ig 1 u to lérh et,len  er ed e ti
f i lQ U iy r  B. éss FIAI

SO Ilt R T Ó G  EPRIT, újabb, könyebbés legjobb szerkezetben, 
SZKN'AGl ÚJ TOK RT, angol és amerikai rendszerben ; fűtő 

„ anyag taknritó
| GŐZ- AiOZGOXt OK A T, fa- és széntüzelés, valamint szalma- 

fűtésre,
GÖZCSKPLOKET, újonnan átalakítva, sok és tiszta cséplésboz,

- JA R G iN Y C 8E I ’ I ,<) KET, általán elismert amerikai rendszer
ben, s minden más egyéb gazdasági gépeket,

W  * » « > * » « - «  - » r l  * « ■  • -  »■- ■ «--L - W  yirjr;

, ^ jo n ia lo tt i\áua) Jifljos könjTnyomddjdltaii Hajún

m%i




