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Kiadóhivatal:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba N á n a y  L a j o s  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(Bódog-tér, Seheibner-féle ház.)

mm, A  * h ,m ? n  s ,  l e s * .

FELHÍVÁS
országos m éhészeti egyesü let alakítására.

Egyesülés Korunk jelszava. A z egyesülés üdvös voltáti 
áldásdús következményeit mindenki érzi. Bármely téren ta
pasztaljuk azt, hogy minél többen s minél szorosabban kö
zös munkára, közös előhaladásra vállvetve sorakoznak, an
nál nagyobb az eredmény, annál biztosabb a siker, annál 
gyorsabban érnek czélt.

Egyesületünk czélja a méhészetet, a gazdaság ezen 
aranybányáját azon polezra fölemelni, melyet ezen gazda
sági ág jelentőségénél és jövedelmező voltánál fogva elfog
lalni hivatva van, czélja a méhészetet felvirágoztatni, s ok- 
szerii méhészeti rendszer ismertetése és terjesztése által 
nemzetgazdasági ággá iejleszteni.

Mi a virágaink kelyheiből elillanó milliókat összegyüj- 
tetni s hazánk javára, saját javunkra fordítani akarjuk ; 
mi egy fölötte hasznos s mindenki által fontosnak elismert 
gazdasági ágat akarunk elterjeszteni széles e hazában.

A  kitűzött czélt elérni véljük szakközlönyök, értesítők, 
szakkönyvek kiadása és terjesztése, méhészeti muzeum ala
pítása, köz-és vándorgyűlések tartása, kiállítások rendezése, 
vándor-tanitók alkalmaztatása, termelési és fogyasztási áru
csarnok állítása, méhészeti termények és eszközök adásvé-

f  á i c i  i
Jégvirág.

— Beszély 1848-49-höl. —

Irta P a p h a 1 m i.
(FolytatáB.)

Inna gyengélkedése néhány nap alatt teljesen véget ért. A 
régi, kedves leány lett újra -  de gondolkodóbb, elvonulóbb.

Az ifjúi szív csudás költészete ölelte föl magához, mely ál 
maival csaknem feledtetni képei, hogy szárnyainkat az. égbeu fe
ledtük s hogy mi csalt a rideg földön vagyunk s lehetünk otthon.

A gondos anya őrszemeit Irma ezen változása legkevésbé 
sem kerülte, ki; de észszerűbbnek találta leánya ezen kedélyi’or- 
dulatát elsőbben tanulmányozni, mint rögtön gyökeres orvosláshoz 
nyúlni.

Irma az emlékezetes zászlószentelési ünneptől fogva ritkáb
ban járt ki kertjébe, de annál sűrűbben volt gondba merülve ta
lálható és zongoráján nem egyszer — mi azelőtt soha sem tör
tént meg vele — órákig eldorombolt anélkül, hogy a szabálytalan 
hangzavarnak alakot tudott volna adni. Oivkor azonban egy is- 
meréij dallam futamai is felhangzottak rajta . . . .

.Indul a had, zúgva, dörgve, —
Ezer ajk szól, csak „e l ő r e "  t

Majd, mintha egy szebb, zavartalanabb múltból csengett 
volna vissza, oly lágyan, oly fülbe-mászón röppentek el ajkáról

telének elősegítése, méhészeti eszközök, kaptárok gyárilag 
i való készítése, a méhészet tudományának és gyakorlatának 

iskolákban tantárgyul való behozata által, stb stb.
A z akarat szép, de a kivitel nehéz!
A z országos inagy. gazdasági egyesület, a uagymélt. 

m. kir. minisztérium pártolását bírjuk, az alapszabály-ter
vezet ki van dolgozva, a hadi terv kész, csakis az hiányzik, 
mi ezen nagyszerű occupatiónál a födolog — a hadsereg!

Kitűzött czélunkhoz képest pedig, hogy egyletünk az 
egész országra kihasson, az ország minden zugában kell, 
hogy képviselői legyenek. Egyesületünk sikei'ts működése 
egyedül a nagyérdemű közönség becses részvételétől függ.

Teljes bizalommal fordulunk tehát az ország minden 
; polgárához, szíveskedjék az országos méhészeti egyesület 

tagjául jelentkezni eg y eg y  levelező lapon. D e felkérjük 
I különösen a lelkész, tanitó, jegyző urakat, úgy a honoratio- 
| roicat általában, hogy lakhelyükön gyűjtsenek az országos 
; méhészeti egyesületbe tagokat.

A rendes tagsági dij évenként 2 forint, az alapitó 
tagsági dij pedig egyszer mindenkorra 30 frt.

Egyelőre csakis a bejelentést kérjük Kriesch János 
műegyetemi tanárhoz (Budapest, V III. kér. nap-uteza 13. sz.) 
mint a szervező bizottság elnökéhez beküldeni. A z egyesü-

és csókolták végig az érezni látszó apró billentyűket az ismert 
dal végsorai ;

„Hátha mégis visszatérne! —
Lenne-e méltóbb a bére,
Mint az a koszorú, melyet 
Örökfőiddé tett. — s z e r e l m e d ! "

Ilyenkor azonban rendesen felszökött zongorája mellől, elsi
mító márvány homlokán a kószált fürtöket — s az napún nem 
ült többé zongorája mellé.

Azt hitte, hogy a bftvhangok, melyek szive legtitkosabb húr
jait hozták vala rezgésbe, nem fognak többé visszatérni, ha egy
szer zongorájával is közölte azokat.

De csalódott.
Az a iuegmagyarázhatlan érzés, mely belopta volt magát, szi

vébe, ott zsongott továbbra is. Köddel fátyolozó el a fényes ál
mokat; majd egy-egy fényes sugárI lopott, az elkomorult lélekvi- 
lágba, melynek aranyhullámain a bit és remény életadó derűjét 
oly jól esett a hányódó szivnek látnia.

A szent egyszerűségében is oly boldog lányka kezdé sivár
nak találni környezetét. Nymbuszt kereset rajta — s még akkor 
nem is gondolhatott rája, hogy e nymbusz ragyogása káprázatba 
szokta ejteni rendszerint azokat, kik annak körébe behatolnak, s 
mennél közelebb érika fényt, annál jobban sötétülnek a szemek, 
melyek kalauzolása mellett lehet, csak az élet virággal kevésbé be
hintett, de annál biztosabb ösvényére találni.

Az ifjúság lélekvilága a fejlődés c phrdzisán rendesen ke
resztül szokott menni; de minél mélyebben érez a szív, kezdetben 
annál odaadóbban, később azonban annál fájdalmasabban jut e 
nehéz válságon keresztül.



let megalakulás! napja a jelentkező tagok számához képest | 
fog közzététetni.

Azon biztos reményben, hogy az a mi más nemzetek
nél oly fényesen sikerült, Magyarországon is keresztül vi- 
hető leend, bátorkodik mindenkit a közös munkálkodásra hívni.

A z országos méhészeti egyesület szervező bizottsága : 
B álintfy Tál. K riesch János.
Borszéki Soma. Kühne Fercncz.
Dömötör Lászlö. Dr. Pertsy Ferenez.

Bajaink kút,forrásai.
(Folytatás.)

A mi földmives népünk egyik szomorú hibája az,
miszerint még eddig nem tanulta megismerni léte egyik fő 
rugójának —  a pénznek valódi értékét, a mi csak siette
ti azon körülményt, bogy előbb-utóbb az elszegényedés s eb
ből a kétségbeesés tárt karjaiba fusson ; —  ez állításomat 

talán találkozik valaki,ki nevetségesnek hiszi — pcdig|valóság.
V agy ismeri az a pénznek értékét, aki ha nem kaphat 

annyi napszámot, mint a mennyit vérmes reménye neki dik
tált : inkább nem dolgozik, hanem e helyett othoun pipáz
va heveri el a drága napokat — nem gondolván meg azt, 
hogy mig ö dologtalan fecsérli el az időt s napi keresmé
nyét elrepülni engedi, sőt mellette a készet is fogyasztja: 
addig — ha csak csekély mérvben is, de legalább gyara
podhatott volna ? Én azt hiszem, aki igy cselekedik, az a 
pénznek nem ismerheti értékét. É s fájdalom! a mi népünk 
kivétel nélkül e jelzett bajban szenved, mert nem találja 
magára alkalmazhatónak ez arany igazságot: „sok kicsiny 
sokra megy."

Másik szomorú fő hibája magyar-földmives néposztá
lyunknak a henyeség oly időben, midőn a mezei munka szü
netel. Ez is tény. Nézzünk be csak téli időben akármelyik 
földmives hez — csekély kivétellel mit látunk ? A kandalló 
tüzé körülállva, vagy a kemencze meleget terjesztő falaihoz 
dűlve találjuk az egész családot; a háziasszony talán fon, 
a gazda pedig pipájából bodorfüstöt eregetve meséli Geno
véva vagy Árgyilus királyfinak történetét, mit a többiek

szájtátva nagy állítattál hallgatnak. H át ez jól van igy ? H a  
már a zord idő szoba-fogságra kárhoztatja is  az emberisé
g e t : nem lehetne ott is találni oly m unkát— mint ezt német 
földmiveseiuk teszik -  a mely nemcsak a henyeséget űz
né el, hanem még jövedelmet is hajtana a családnak ? B i
zony van oly foglalkozás elég, csakhogy a mi népünk nem 
tanulta meg, s ennélfogva nem is tudja azokat.

És még számos ily hibánk van, mely azután az el
szegényedés karjaiba dönt bennünket; itt csak is úgy se
gíthetünk a bajon, ha ezen hibákra figyelmeztetjük a népet 
s fölvilágosítjuk őket azok gyászos következményeiről, —  
s hogy a henyeség vétkes ingere ne vonzhassa földmivese- 
iuket — oda törekedünk, miszerint népiskolánkban a házi
ipar tanítása mielőbb meghonosittassék. —  Ha ezt teszszük, 
megmentjük először az em lített néposztályt egy pestisszerü 
ragály, az elszegényedés —  édes hazánkat pedig egy utála
tos néposztály keletkezésétől —  a lazzaroniktól.

l ’ákuy György.

H 1 It E K.
— Azon megdöbbentő hir kelt tegnap szárnyra, hogy 

Sztárcsevits János tanító ur neje, hosszas betegségének lőfegyver
rel eszközölt öngyilkosság által véget vetett. — Legyen neki 
könnyebb a föld, mint volt szenvedésteli élete! — Ugyancsak 
tegnap d. u. 4 órakor temették el Gliick tanító ur Mari nevű leá
nyát. Nyugodjék békében!

— D oroszlóról tiszt. Kockonstein Nándor segédlelkész úr
arról értesité szerkesztőségünket, hogy a márczius 16-án ott pusz
tított tűzvész 3 iskolaköteles gyermek könnyelműsége által kelet
kezett. Ezek ugyanis kenderrel nagy részben megrakott fészerbe 
vonultak szivarozni s egy eldobott égő gyufa 43 házat hamvasz
tott el. Sajnos, hogy sok ilyen esetnek kell ismétlődni, mig né
pünk a gyermekkertek és rendes iskolák nem csak szellemi, de 
anyagi előnyeit is megbecsülni és méltányolni tanulja. Mi bajaiak 
pedig okuljunk mások ijesztő példáján s mert hatóságilag semmi 
intézkedés sem történik annak megakadályoztatására, hogy kis 
gyerekek a mérgező és veszélyt rejtő szivarozástól óvakodjanak, 
tegyük meg magányúton, propria diligentia, a lynchnek egy nemét 
gyakorolván, valahányszor az útezán 8—14 éves bodor füstöket 
száján, orrán eregető gyerekekkel találkozunk. h.

— Hogy a szöllőket megsemmisítéssel fenyegető phylloxera

És senki sem hamarabb, mint mielőtt az e l s ő  s z e  r e l e m  
csudás hatalma nem veszi át a s z ív  fölötti uralmat. Az a

*.................... Bzecde kis virág,
Mely kedvesen, de rejtve nyit,
S a hosszá emberélten át 
Caak egyszer, ah, egyszer virít.
Ama virág, mely a vadon 
Ttiskéi közt is megterem,
Taposva bár, nő szabadon;
B e ninesen annyi kincs, vagyon,
Mely átültesse öt oda,
Ahol önkényt nem fakada :
Virágod, e l s ő  s z e r  el e ra !“ (Arany.)

Irma az ifjúság e csudás lélekvirágónak bűvkörébe jutott. 
Mintha csak delejes álomba esett volna: akként vélt látni múlt 
és jövőt, itt is, amott is egy sejtett, de még alakot nem nyerhe
tett boldogság virágaitól övezve !

S z e r e t e t t ;  — de még önmagának megvallom sem volt 
bátorsága, hogy — k i t  s z e r e t .

Olyan sivár, egyhangú ez a mi életünk : s ki hinné mégis, 
bogy a sima víztükör alatt egy-egy vulkán is működik. A hullá
mok gyiirüzetei sebesebbek, keringöbbek ; de sebje a viz alá rej
tőzik s fojtó ölelését csak az érezheti, ki b e n n e van.

Irina érezte ezt — de mámorát sokkal inkább szeretni lát
szott, semhogy leikéig eljuthatott volna a közeli veszély tudata.

A varázsnak élt, mely környékezi ; s mind erösbbé vált benne 
a hit, hogy annak merész rajzai egykor, s talán nem is sokára, a 
való életben fognak boldogsága paradicsomának keretéül szol
gálni.

S z e r e t e t t  — s e  névtelen szerelem annál továbbra 
marad azzá, mennél szüziesb a lélek, melyben megfogamzott.

Ki lenne oly gyöngédtelen, hogy egy ifjúi s z ív  e titkához 
hozzáférkőzni bátorkodnék ?

Hagyjuk meg e t i t k o t  annak, aki bírja; mint a ró
zsabimbó, a szivérzelmek harmat-gyöngyén nő fel az, s akkor 
legfeljebb, ha önmagától feslik s önmagától tárja fel diszét, gazdag 
pompáját.

Irma titkát legelőször az anya éles szemei ismerték föl. Ta
lán jobban rabja volt a lánya iránti szeretetnek, semhogy azt 
bolygatni merte volna közbelépésével; talán, mert gyannja alapos 
volta esetén öt magát is kedvesen fogta a fölfedezett titok érin
teni : Irma szivvilágát mivel sem háboritá meg, csak szorgalmaB- 
sabb olvasójává lett az akkori lapodnak, melyek oly élénk tollal 
írták meg a honvedek, különösen a *-i zászlóalj dicsó tetteit.

Irma ilyenkor mindig oldala inellett volt; a hallottak cse
kély hatással látszottak reá lenni — azonban anyja figyelmét leg
kevésbé sem kerülte el az a lassú, légi sóhaj, mely Irma kebléből 
fölszakadt, valahányszor az *-i zászlóaljról hallott valamit. Sőt 
egy alkalommal, midőn ugyanezen zászlóalj tisztjei, egy hősiesen 
átküzdött csata után, a „nem z e t  h á l á j á t  ki é  r d e m e l t e b  b- 
n e k “ jelentettek ki, Szentpétori Géza pedig a vitéz sereg babér- 
koszorús érdemkeresztjével diszittetett fe l: az anya finom érzéke 
azt is észrevette, hogy Irmát némi reszketős fogta el s a vállaira 
hajtott angyal fő sokkal melegebb, mondhatnék lázas volt, midőn 
a rendjel feltüzésének rövid, de megkapó mozzanatokban gazdag 
jelenetét olvasó föl,

(Folyt. köT.)



rovar terjedése, illetőleg egyik vidékről a másikra való hurczolása 
megakadályoztassék, a földinivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. 
k. miniszter rendeletel intézett valamennyi törvényhatósághoz, 
melyben szigorúan tiltatik gyökeres gyümölcsfa, disz- és egyéb 
cserjéket a phylloxera által ellepett K l o s s c n e u b u r g  és 
P a n c s o v a  városa határából behozatni.

— Beszakadt a tanterem. Esztergáiban (Zalamegye) a na
pokban ép akkor szakadt le a tanterein padlásának fele, midőn a 
teremben Németh Imre tanító 60 tanítvány közt tanítással fog
lalkozott. Szerencsére a padlás azon két padra dűlt, melyekből a 
gyermekek ki voltak állítva a táblához, hol Írással foglalkoztak.
A gyermekeknek semmi baja sem történt (nagy az öröm a falu
ban), a tanító fején megsérült (mit törődnek vele ?). h.

» _______
A szőlő tenyésztés műveléséről.

Ami a szőlőtenyésztés eredményét illeti, nagyítás nél
kül mondhatjuk, miként az nem is képzelhető szép sikerrel 
űzetik hazánkban. Egyeseknek a szőlőművelés körüli alapos 
rendszere a legnagyobb elismerésben részesül. Számosán 
vannak már a falusi, úgy a városi polgárság közül is, kik 
a szőlészet körüli rendes kezelés alkalmazása mellett jöve
delmüket sokszorosan nevelik; különösen oly tájakon, hol 
az alkalmas talaj is a gondos kezeléssel jótékonyan vegyítve 
működik ; ily helyen, ha nem is világhírű, de országos te
kintélyű bort szüretelnek.

Hazánkban talán millióra mehet azok száma, kik sző- I 
lőszettel foglalkoznak, s jövedelme igen jelentékeny kincs- f 
bányának tekinthető.

Ezeket előre bocsájtva meg fogja engedni tek. Szer
kesztő űr, hogy becses lapjába a szőlőtenyésztés és műve
lés teendőiről egyetmást elmondhassak.

1. A szőlőtőke létesítéséről. A szőlőtőkét magból, si
ma- vagy gyökeres veszőbői, bujtás, döntés vagy nemesítés 
álta 1 szokták előállítani.

A  magból előállított szőlőtőke ez ideig még igen ke
vés eredményre vezetett, azért ezt egyszerűen csak meg
említem, mint a szőlészetnek egyik tenyésztési módját, hanem 
térjünk át a sima vesszők ültetésére.

Aki fáradsága és költségének méltó jutalmát óhajtja, 
minden gondját először is jó, és a talajhoz alkalmas fajú 
vesszők megszerzésére fordítja, ami csak úgy történhetik 
meg, ha azon tókék, melyekről az ültetendő vesszők majd 
szedetnek, még őszszel, mielőtt a fürtöket leszedik, megje
löltetnek.

Ezen elővigyázat mellett elkerülendő lesz az, hogy ko
rán és későn érő, fehér, siller és fekete, előkelő, tűrhető 
és csak kiirtásra való fajok kevertetnek össze, aminek azu
tán az a következménye, hogy két-három Ízben is hozzá 
kell fogni a szüreteléshez, és ami a fő, a jófaju szőlőből 
nyert bort, amaz elrontja.

A  sima vesszők, keskeny árkocskákat huzva iskolába, 
vagy sorba, már állandó helyükre, fúró után ültettetvén, 
czélszerű, ha rézsutosan jő a földbe, mert ez esetben inkább 
megerednek.

De azonban volna még egy más módja is a sima vesz- 
szők ültetésének, ami ugyan fáradságosabb és költségesebb 
az előbbinél, hanem biztosabban vezet czélhoz, és három év 
múlva középszerű terméssel fizeti vissza a reá fordított 
költséget és fáradtságot. Ugyanis:

Az előre elkészített földön, az ültetéshez szükségelt 
zsinór kifeszittetvén, mellette végig árkocska huzatik, ek
kor az ültetendő vesszőt, az ültető az árkocskába fekteti, 
bal lábával lenyomva, betemeti és csak annyira emeli fel, 
hogy a vesszőnek egy, legfeljebb két szeme legyen kin a 
földből. Kls-Köszegl.

V E G Y E S.
— Egy fiatal és csinos spanyolnő gyónni menvén, a páter 

— miután a gyónást illetőleg már több kérdést intézet volt, hoz
zá — kíváncsian neve után tudakozódik. „Nevem talán csak nem 
bl!n“ — monda a nő e kérdés feletti nagy bámulatában.

— Múltkor egy talányt adtam föl, mely Így hangzott:
— „Hogy lehet tizenkettőnek a fele hét.“
Egész papírkosaram megtelt, annyi megfejtést kaptam rá, 

természetesen mind a régi római számos megfejtés volt.
— Csak egy szellemes kis menyecske találta el, hova czéloz- 

tam ; levelét ime közlöm is :
— „Ha van 12 bögre tejem a kamrámban, az 12, ha lesze

dem a felet és az megtölt 7 bögrét, akkor elmondhatom, ime : 
annak a 12-önelt ez a 7 a fele." Rokkant huszár.

— Ritka születési eset történt nemrég Oroszországban az 
Aeztracháni kormányzóság Nikolszkoje nevű falujában. Ott ugya
nis egy 35 éves parasztasszony Panuzina Anna 5 gyermeket szült: 
3 fiút és 2 leányt. A szülés 4 óra hosszáig tartott s minden órában 
egy gyermek jött a világra. Az ötödik — leány -—másnap lett 
meg, de ez mindjárt meg is halt. A többi négy gyermek csak har
madnapra halt meg, mig az anya teljesen egészséges maradt.

Curiosum. Zabrzeban van egy Stach nevezetű család 7 
gyermekkel, kettő ezek közül mózeshitü, három katliolikus s kettő 
evangélikus. A sajátságos eset, magyarázata abban áll, hogy Stach 
neje, a híres Iíaminski ó-katliolikus agitátor nővére először zsidó 
volt azután katliolikus lett, mig férje evangélikus. A gyermekek 
különben ielekezeti különbség nélkül az evang. hitben nevelietnek.

Művészet és Irodalom.
— Pestalózz,iválogatott munkáinak második füzete hagytad

a sajtót Zsengeri Samu fővárosi tanító fordításában és kiadásúmul. 
Ezen füzet tartalma, általános bevezetés folytatásán kívül, mely
ben P. tanítási elvei tüzetesen tagialtatnak: „hogyan oktatja 
Gertrud gyermekeit." A fordító a magyar nevelőknek, tanítóknak, 
szüléknek nagy szolgálatot tesz ezen mü átültetésével, a kiadó 
nagyon megérdemli az anyagi pártfogást. Egy öt—hat ívre leije- 
dő, csinosan kiállított füzet ára 50 kr. Ajánljuk mivolt közönsé
günk pártoló figyelmébe. ' h.

— Ej zenem üvek: Táborszky és Parsch zenemtikeroskedé- 
sében Budapesten megjelentek : A bácskai rezervisták, Varga Já
nos eredeti látványos népszínművének legkedveltebb dalai. 1. 
Csipkebokor idres bodros virága. J. A kis madár. 3. Megy a gő
zös Kanizsára. 4. ltomán nóta. (Ha a rózsa kikeletkor). Éuuldiang- 
ra zongorakisérettel (vagy zongorára külön alkalmazta Erkel E.) 
Ára 80 ltr.

— A „Nemzeti könyvtáriból, szerkeszti Abafi kiadja
Aigner Lajos, megjelent és beküldetett a 13—18 füzet, folytatván 
Mikes Kelemen, Kazinczy Ferencz és Kármán József müveit, Egy- 
egy Ízléssel kiállított 4 —5 Ívre terjedő füzet ára csak 30 kr. Be
küldetett: „A föld-és térkép készítésről" segédkönyv középiskolák 
használatára. Irta Xauthus János kiadja Aigner Lajos, Budapest 
1879 ; ára 40 kr. fc.

— Melntel- V. kiadásában megjelenő Dr. Riláry Ferencz 
„Képes világtörténetének" 4—5-ik'füzete hasonló díszes kiállítással, 
mint a három megelőző, beküldetett. A jelen füzetek Assyria, 
Kbaldoca ésPalaestina történetét ecsetelik, ezen korszak emlékeit 
számos képpel szemléltetvén. Egy-egy diszes kiállítású füzet ára 
30 kr.

— A „Képes családi lapok" Tl-ik füzete igen érdekes tar
talommal jelent meg. Egy füzet ára 30 kr.

Szerkesztői üzenetek.
N á d o r  urnák, B—n. Ötömmel értesíthetjük, hogy ujahbau a város 

téréin és utczáiu csak á k á o z- és h á r s f á t  ültetnek.
B. L. urnák Sz Accepi ; Gratias!
Sz. J. urnák, Ó. Becsúu Köszönettel tudomásul veszem.

Üzleti tudósítás.
Baján, 1879. Április 9-én.

Búza nj 8.40 zab 4.70 bab 7.— árpa rozs 5.50 kétszeres 5.60 
köles 4.60 kukorica 4.10

Az árak 100 kilogr. után.
Felelős szerkesztő :

Dr. B A R T S C H  S A M U .



Párisi világkiállítás 1878-ban. Arany érem és több más jutalmat nyert
M T  A LEGJOBB "MCI

gőimozdonyok, vaskeretn cséplőgépek, szab. „R0BEY“ fo!c álló gépek, malmok, stb.-ért.

B U D A P E S T

Irodalie lyiség: Gy árhelyiség:

IX . üllői-ut 36  sz. IX .k .E ákos-u tc .7sz.

Javított gőzinoadonyok.

Egyszersmind ajánlunk 
járgány-

cséplőgépeket,
sorvetö-irépeket,

EKÉKET, BOllONÁKAT,
Baker'MI° rostákat 

trieuröket, 
s z e c s k a v á g ó k a t

Szabad, vaslerstü cséplígépek. 
m á b a  v ágó e  a  le g k itű n ő b b  s z e rk e z e tű  g é p - és  e sz k ö z ö k e t.

Árjegyzékek és felvilágosítások ingyen és bérment
ve küldetnek meg.

j^yMindeimemii javítások jél és olcsón eszközöltetnek.
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Megnyitási hirdetmény!
A lolirott a nagyérdemű közönség szives tudomá Sára jutta

tom, hogy

A MAGYAR K O R O N Á H O Z ,
cziinzett vendéglőmet, az eddigi „Széchenyi kávéház“ helyiségében 
folyó 1379-ik évi ápril hó 15-ik napján megnyitom.

Ez alkalom mai a helybeli első zenekar (Vajda testvérek) 
játéka fogje a. tisztelt, vendégeket mulattatni.

A helyiseget teljesen kijavíttattam, czélszcrüen berendeztem, 
úgy, hogy a t. ez. közönség igényei teljesen kielégítve legyenek. 

§ B jT  E g é s z e n  n j k é t  t e k e  a s z t a l  7JÉIK 
áll a t. közönség rendelkezésére.

Az ételek és italok jósága, — valamint a kiszolgálás pontos
sága iránt kezességet vállalok. - Baja, 1879. ápril hóban.

SCHLIESSER J.

Hirdetmény.4 0 8 ____
879 árv.

Közhírré tétetik, miszerint Oltványi Sándor hagyatékát 
képező és a rév-utezában 990. t. k. sz. alatt fekvő lakház 
f. évi april 23-án d, u. 3 */2 órakor a helybeli kir. járásbí
róság tkvi. helyiségben nyilvános árverés utján s szükség 
esetében az 1520 fit beesáron alól is el fog adatni, miről 
a versenyezni szándékozók, ezzel értesittetnek, hogy a fel
tételek Fehérviíry Péter ur magángyámnál betekinthetők,

Baján, 1879. april 8-án tartott árvaszéki ülésből.

F eliérváry P é ter ,
magángyám.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




