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méiiyek iutézendők :
Á1.1 -A M1 T A NITÓKÉPEZDÉBEN. 

Lovelek csak bérmentesen fogadtatnak 
el Kéziratok nem adatnak viasza.

K indóhivntal
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j o s  

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

A gazdák és a kormány.
A mezőgazdák, a nyáron, a székesfehérvári kiállítás 

alkalmával gyűlést tartottak volt, hogy bajaik felett tanács
kozzanak. Sok szép beszédet, tartottak, a melyek veleje abból 
állott, hogy a kormány és a törvényhozás sok mulasztást 
követett el a mi gazdasági érdekeink iránt; ezektől lehet, 
og.van követelni, hogy bajainkon segítsenek ; de egészen nem 
bízhatunk bennük : „tehát segítsünk magunkon."

Hát az ilyen féle beszédben volt sok helyes, .sok igaz; . 
de volt sok túlzás is ; mert, ha a kormány és törvényhozás gon
doskodott arról, hogy a gazdák maguknak az államköltsé* 
gén, jó gazdákat, erdészeket, vinczelléreket, neveljenek; ha 
gondoskodott arról, hogy kellő számú vasutak felett rendel
kezzenek, hogy ne kelljen gabonájukkal megrekedni ; ha j 
goudoskodott arról, hogy a földhitelintézet mindenféle ki- j 
váltságban és könnyebbitésben részesüljön, és igy kölcsöne t 
lehetőleg gyors és olcsó legyen ; sót ha legújabban a kis- I 
birtokosok számára is, külön hitelintézetről gondoskodott, j 
ha a lótenyésztés emelésére évenként milliókat fordít, — | 
akkor lehet még tőle követelni, hogy a marhatenyésztést is 
épen úgy fejlessze, mint a lótenyésztést, azaz gondoskodjék 
tenyészmarháről ; lehet követelni, hogy az utak fentartására ! 
és építésére nagyobb gond fordittassék ; mert különben, kellő | 
mértékben a vasútnak sem vesszük hasznát, mert nem min- ■ 
dig juthatunk el hozzá; azt is lehet követelni, hogy a 
folyók kiöntésétől már szabadítson meg, legalább annyira, a ■ 
mennyire a vidékek segítsége ki nem marad, a vidékek lin- ; 
nyagsága, mulasztása abban meg nem akadályozza; és úgy

fálf Iá.
A hal tyű regéje.

Elnyugodni kel a nap sugara 
Aranyféuynyel ül u lenge áron . . . 
Lenge áron h a b l e á n y b a  tttn fel 

Patyolatban 
Szín aranyban,

Arezán menyei, ég szemében üdvvel.

Gyöngykagylóbót kis koboz kezében,
A nyugvó napot köszönti épen.
Majd kileng a part felé az áron,

Hol a  partról 
Pásztor-ajk szól :

,.Jer ölemre, tünde hableányom."

Szót seru  pjt a bableányka erre,
És tovább leng vigan énekelve.
Hajh ! hiába esd a  pásztor ajka:

„Jer ölemre,
Kebelemre . . •

Ring a bullám, leng a lányka rajta.

Ring a hullám, leng a lányka rajta, 
Mindhiába - nem mehet a partra. 
„Mézes ajkad, szép ifjú, ne fárnszd 

Mert kimennem 
Nem lehet, nem . . . .  

Megszomoritnám véle anyámat 1“

De a pásztor esd, könyörög sziluetleu, 
llableányka i-siuos, engedetlen.

látjuk, mindezekre a czélokra a kormány és törvényhozás 
törekszik is, mert évről-évre nagyobb erőfeszítést tesz a 
vimabályozásra. az idén pedig az útépítésre és mar
ii a tény ész résre is nagyobb gondot fordít, legalább a jövő 
évre már nagyobb összegek vannak e czélokra a költségve
tésekbe felvéve.

Úgy, hogy csak ez utón keli tovább haladni, és a 
gazdáknak azon méltányos kiváltságai, melyekuek csakugyan 
eleget kell tenni a kormány és törvényhozás részéről, tel
jesítve lesznek.

Mert. még van egy teendő ugyan, melyet szintén a kor
mánytól, illetőleg törvényhozástól lehet követelni — és ez 
az, hogy kifelé való kereskedésünket biztosítsa. De e tekin
tetben ia különösen a fiúméi hajózás fejlesztése által sok 
történt az utóbbi évekbtu, úgy, hogy még a vasutakat is 
kényszerit ni tudjuk, enuek segedelmével, hogy viteldijaikat 
lojebb szállítsák és igy minden irányban olcsóbbá tegyük a 
száliitást.

Igaz ugyan, hogy az idei rósz termés miatt ennek most 
nem sok hasznát vesszük; de vettük tavai é s az idén, addig 
inig készleteink elfogytak és csak ha a vizi utakat és a 
tengeri hajózást még tovább fejlesztjük, ha kelet felé kié
pítjük vasijainkat, és nyűgöt, felé kényszerítjük a vasutakat 
olcsó szállításra, érjük el azt, hogy egyfelől száll tók le
szünk nvugot és kelet között, (pedig Anglia gazdagságának 
nagy részét köszönheti annak, hogy a világ szállítójává lett) 
másfelől pedig a saját terményeinket, is el tudjuk a külföldi 
piaczokra oly olcsón szállítani, mint az amerikai és orosz,

„Ha te nem jösz, én megyek be hozzád,
Én megyek be 
És ölemre

Ott ölellek s csókolom meg orczád."

És az ifjú izmos két karával
Rengő áron győzve Ú9zik által.
Jelegeit titkos üdv feszíti.

Már eléite,
Végre, végre . . .

És kitárja karjá t megölelni.

Megölelni karját hogy kitárta,
Messze tűnt a  tünde hableányka,
De a pásztor egyre csak kereste 

Bús füzesben 
Mély vizekben —

Hajh, hiába, soha meg nem le lte !

Foszlánynyá nőtt ra jta  a  ruhája
S a  jó isten más’kat adott rája:
Hófehér-palástot . . . . h a t t y ú v á  lett,

Úgy keresi,
Még Be’ leli

Hableánya merre tűnt, hová lett I
l*-y,

A c s ő d .
(Elbeszélés.)

Irta : Hanninczasy Kálmán.

Egy kies dombon, honnan gyönyörű kilátás nyílik az alföld 
ónáira, melynek hullámzó vetésein oly sok órákig elmélázhatik a 
zemlélü, áll egy csinos úri lak a legjelesebb minta szerint építve,



kiknek versenyéből származik a gabnaárának gyakori és 
nagymértékű csökkenése.

A minthogy ez ellen a gazdák gyűlése panaszkodott 
is ; de e tekintetben sem tehet a, kormány ás törvényhozás 
egyebet, minthogy lehetőleg közműid, biztosítja a kivitelt; 
mert a magyar gazdák csak azért panaszkodhatnak az ame
rikaira és oroszra, hogy a külföldön elveszik tőlük a pia- 
ezot ; de a német, angol, franczia gazda még rosszabbul 
van ; ezektől az amerikai már a .hazai piaczot is elvenni 
akarja, Így kerekedett aztán, Biztnaikban az a gondolat, 
hogy vámot vet a német határon a gabnára ; a mivel kü
lönben nekünk is ártott; de legközelebbi bécsi látogatása 
alkalmával a kormánynak Ígéretet tett, hogy lehetőleg min
den könnyebbitést. megad nekünk, úgy, hogy reményünk lehet, 
miszerint sem g.tbii.mk, sem más (fa, bor, gyapjú, liszt sfb.) 
nyers terményünk nem lesz akadályozva abban, hogy Né
metországon a piaczot megtartsa magának. Erről gondos
kodni Franczia-, Olaszország, Svájcz irányában szintén fel
adata a kormánynak és törvényhozásnak.

De ezekben aztán kimerítettük, mind azt a mit a giz 
dák méltányosan követelhetnek a kormánytól és törvényho
zástól.

Így tehát midőn Székesfehérváron a gazdák gyűlése ! 
egy bizottságot bízott meg, hogy a teendők iránt, adjon 
javaslatokat; sem ettől nem várhatta meg, hogy a kormány 
és törvényhozás iránt a fentebb elösoroltaknál is több köve
teléssel álljon elő ; sem annak feladatát nem találhatta ki
mentve abban, hogy néhány követelést formáljon a kormány 
iránt és egyebet ne tegyen. Mert a mezőgazdaság irányában 
nem csak a kormánynak és törvényhozásnak van feladata -- 
hanem maguknak a gazdáknak is. Ezért volt. oly nagyon 
hangsúlyozva Székesfehérváron, hogy a gazdáknak maguk- 1 
nak kell önmagukon segitani.

Ez igen helyes felfogás volt. Meg is bízták a végre
hajtó bizottságot, hogy adjon c végett tervet. Ez a bi
zottság nem tervet, liánéin egy emlékiratot dolgozott ki, ! 
de biz ebben leginkább csak a kormányhoz és országgyü- ; 
léshez beszél, a minthogy csakugyan az utóbbihoz nyújtatott 
be az emlékirat, a napokban. Ebben el vannak mondva a 
fentebb elősorolt követelések, és ezeken kívül még követelve 
van, hogy legyen külön gazdasági minisztérium, mellette . 
szaktanács, szereztessenek újra a gazdasági egyletek, adjon 
a kormány évenként földj a vitásra egy millió forintot köl-

| csőn a kisebb birtokosoknak. És ha mindezt elfogadná is 
i az ember, akkor is az a kérdés merül fel : hát a gazdák 

a maguk részéről mit tesznek, hogy rozsukon javítsanak ; 
mikor Székesfehérváron ugyancsak hangsúlyozták, hogy ők 
maguk akarnak magukoü segíteni ? Bizony erre a kérdésre 

i az említett, emlékirat nem ad feleletet: pedig kár mindig 
| és mindent csak mástól várni.
j Azt jól teszik, a gazdák, hogy a mi szükséges és mél- 
; lányos (a minthogy fentebb ki is emeltük) követeljék meg 
| a kormánytól és törvényhozástól; joguk Yau rá, mert lég - 
. többel adóznak az államszükségoihez, de egyszersmind ma- 
i guknnk is kell utánna nézni, hogy egyfelől : az államnak 

segéd kezet nyújtsanak, ott a hol valamit kezdeményez; 
j pl. most a marhatenyésztés emelésénél, a gazdasági mérnö- 
| kök utján a földjavitásnál, a közraktárak felhasználásával,
; vizszabályozás és lecsapolási társulatok létesítésével, gazda

sági előleg egyleteknek a kisbirtokosok hitelintézete számára 
segitrégiil jövetelével ; másfelől pedig : maguk csináljanak 
sajtkészitő, — piuczckezelési, — talaj j avitási, — gépvá
sárló »gyleteket; mert csak ezek segítségével lehet egymást 
kölcsönös támogatásban részesitniök ; nekik kell az istálló
zásra, marhatenyésztésre nagyobb gondot forditniok ; a 
tagosítást — Erdélyben főleg — végrevalahára keresztül 

! vinniük. Mert ezekben a dolgokban is felette sürgős a 
| teendő és ezekben a kormánytól nem lehet várni azt, hogy 

pú ólja azt, mit, a gazdák elmulasztanak. Hát még a köl
csönös biztositó társulatok, mily jótékony hatással lennének.

| Maros-Tordamegye — törvényhatósági utón létesité ezt, 
több mint 30 esztendeje, igen jó sikerrel. A többi megye 
is követhetné. Szóval: van elég teendő ne várjunk mindent 
a kormánytól! (A „Magyar Népvilágból.“)

u  i  n  e  k .
A kisbirtokosok országos iöldhiteliutézetének igazgató

sága f. hó 9-én megalakult. Az értékek és iroda átvételére dr. 
Apáthy Istvánt, Heller Gábort és Szokoly Gyulát küldte ki, ezek 
az irodát és pénzeket át is vették, s az irodát most Szokoly vezeti. 
A szervezet kidolgozásával dr. Apáthy, Piufsics Frigyes és Tisza 
László bízattok meg. A felügyelő bizottság elnökének Helíy Ig- 
nácz, jegyzőnek Nagy György választattak meg.

A felvidéken uralgó nagy ínségről ama körülmény is 
tanúskodik, hogy a Zemplén megyében nagy számmal megtelepe
dett lengyel zsidók tömegesen vándorolnak ki és pedig Amerikába.

körülvéve lombdus fákkal, melyeken a madarak ezrei zengik dalai
kat ; a terrasz is hasonló egy virágos kerthez, mert ott úgy a 
honi mint a külföld legkitűnőbb s díszesebb virágai képviselve vannak.

Büszkén, mintegy uralgva a táj felett áll ez épület, mely Má- 
day Károly löldbirtokos tulajdona, ki azt. egyetlen leánya Flórának 
kedvéért épitteté, mert az kedvelője volt a pusztának és a szabad
ban diszlö virágoknak

De azért, hogy e sik helyen áil az épület, nem volt az ki
halt sohasem, mert Flóra lévén hóditó s mondhatni csábitó szép
ség, udvarlói csaknem számtalanok voltak, s nem kevésszer lehe
tett látni a lak előtt áldogáló és arra sétálgató fiatal embereket, 
kik egyedül azért mentek arra, hogy az „angyali íőt“ — „az 
altöld rózsáját4' csak egyszer is megláthassák; sokszor egész kocsi 
sorok állottak a ház előtt., melyeken látogatók jöttek hozzá, s nem 
minden komoly szándék és czél nélkül : szerelmét bírni óhajtották.

Flórát méltán nevezhették az alföld rózsájának, mert az a 
karcsú termete, selyem fürtjei, égsz in s bájoló szemei és szabályos 
arcza ritkiták párját, különösen ha egy mosoly lebbent el ajkáról, 
szebbet és bájolóbbat mint d, létezni sem lehetett hinni.

Leginkább kedvelte imádói közöl Nyitroy Kálmánt, ügyvédet 
s földbirtokost, ki csak azért működöt' (lobbiit pályáján, hogy 
élete ne legyen oly unalmas és egyhangú, és Dezséry Lajost, kir. 
törvényszéki elnököt, a kik egymással folyton versenyeztek az 
előnyért, de ezt kivívni egyik sem bírta ; egyenlő kegyben állottak i 
előtte, miért viszálykodás és ogyenetlenkedés folyt közöttük.

Nyitray mintegy 26 éves, alacsony termetű, fekete hajzatu 
férfi, hasonló szemekkel s ritka szabályos arczán gyönyörű bajusz-

In Dezséry ép ellentéte, mintegy 30 éves, sugár termet
tel, szőke haj, kék szemekkel s kis bajusszal — rendesen négyes 1 
fogaton jöttek Máday-ékhoz, azonöan lát ogn fásukat egyszerre so- 
haséin tették : Nyitray délelőtt, Dezséry délután tette ezt na- I ponként. ,

Máday uram azonban, mint valóságos magyar ember, előzé
keny és vendégszerető volt irányukban, de arról, hogy bármelyik

is leányának férje Jegyen, hallani sem akart még pedig azért, mert 
mindkettő a perlekedés embere volt; mint vendégeit, kikkel igen 
sokszor vitatkozott egyes tételek felett, igen szerette.

Nyitray és Dezséry azonban más véleményen voltak, ők ép 
Mádayt akarták megnyerni tervük kivitelére, Flóra kezének meg
nyerésére, azonban ezen kísérletük sikertelen maradt.

Flóra, ki csaknem hiú volt szépségére, nem egyszer éreztette 
imádóival női fölényét, ugyannyira, hogy igen gyakran mondo
gatták magokban, mikép ha majd ők uralkodnak felette, visszaad
ják azt kamatostól. Azonban változó a sors kereke másként 
történt.------— — — — ------- — -------. . . ___________

Nagy tánczvigaJmat rendeztek a közeli városban, hova Flóra 
is hivatalos volt, mi nem csekély izgalmat idézett elő a fiatalság 
körében, mert re.niénylették, hogy őt teljes díszében látni fogják 
a jelszó volt: Ha Máday Flóra ott lesz, mi is megyünk látni 
akarjuk az alföld ép most nyíló rózsáját. De ki érezte volna magát 
boldogabbnak a két imádónál, mert biztatta ökot azon tudat, 
hogy legbizalmasabbun egy „négyes" alkalmával szólhatnak vele, 
s megtudják azt, vájjon melyik számára áll nyitva ama boldoggá- 
góc szerző köbei. Lyen boldogító reményekben ringatták magukat 
a vigalmat megelőző napokban

, . Elírkoastt végre a várta-várt est, n csillagok mllliúrdjai pom
páztak teljes díszükben a meg csak egy tollilicske által sein borí
tott meny boltozatán, — minden csendes volt ; a feldíszített 
teremben, mint szellem árnyalt surrantak tova az ifink fétiycsilla- 
ga. a Hők. kacérkodva 8 enyelogve egymással, inig a „lánczosok- 
a .eiern közepet foglalták el s telték különféle megjegyzéseiket és várták a tancz kezdetét.

Mint midin a tenger kitörni készül, hasonló zaj keletkezett 
nimuen szem, minden látcső az ajtó felé volt irányozva, s ki cuk 
szeret tehette iparkodott az ajtóhoz jutni: Máday Flóra érkezte



in?J* áltfl! lakosokból mór ninc. mit kipréselniigy Iga/, hogy minden rósz dolognak van ió oldala is 
I m i m é , '“*?* «W dat?b ~  rona-yért. Pápán a napoki,an egy
szSmoan/^l^í T  ,adt*-dA “ ae4t' Tálh Bozalla «««*<•» «»*•
TaDolczálioi "v-i^fi^-'f iVIZ' t *,orill!tt a!! »• liaeahalom mellett a
hasPsa l'ni1 T Jte r "-'J'''01 font tek<™ 'it1 s hogy kifog-
rniő » vm J* m,lo,ul1*1 • a Tiavewtí vályúba hajulva, várta 

“  » vértes tárgyat. Közvetlen az egyik víz- 
Kelet tolott hol a v iza va'yuba összeszorulva, sebesen zuhan alá 
sit K,aP“i kelek lal’*,i aira, megpillantja a szerencsétlen a teker. 

S á l  n .  ' ~  htegesuszik. a lapát elkapja a kezét, s utána 1 
M ,?W  ■ ,  J T  , w  rtt»ee roppanás . . . s a kerék megáll . . .  
MOinai es őrlők kirohaunak s iszonyú látvány tárult uléiUk A 
Szerencsei lennek csak alsó test* s lába állottak ki, a többi test- 
lesz iszonyúan összeszorougatva a kerék fogai között . . . fö és 
mell szétlapitva, csak nagy nehezen voltak kiszedhetők a. borzasztó 
présből. A nőnek egy jajkiáltását sem hallották, tehát azonnal 
Elszenvedett — egy hat kros rongy m iatt!

— Szegény ember sorsát — boldog Isten bírja. IC. B. kis- 
czelli csizmadia is a boldog Istenben reménykedett sanyarú hely
zete közepeit, mert gyermekekben vajmi sokkal nagyobb volt a 
része, mint egyéb földi javakban. Utóbb is egyik gyermekének kö
szönhető szerencséjét. A sok kicsiny, kisebb és legkisebb között 
került egy tizennégy éves leánya is, aki szolgálatban állott egy 
vidéki kereskedő családnál. Innen később szolgálatadója ajánlatára 
Pestre került egy gabonaárukhoz, mint — szobaleány. Volt ezen 
gabonakereskedőnek egy üzlettársa : 40 -45 éves gazdag agglegény. 
Aki szemet vetett a fiatal leányra, megszerette és — feleségül 
kérte. Az egyszerű csizmadia házánál most alig tér el a sok min
denféle ékszer és apparátus, ami az egyszerű kis leánykából ele- 1 
gáns városi delnőt lóg csinálni. E mellett a szegény szülők sorsa is 
biztosítva van. Csak arra ügyeljen az agglegény, hogy a felesége 
régen szerzett pnpucsvarási tudományát valahogy elő ne szedje 
menyecske korában.

— Halál a tarisznyában. Egy patacsi paraszt, ki már | 
rég idő óta beszélgette, hogy életét megunta, a napokban eltávo
zott a faluból, tarisznyáját, nyakába vetvén. A tarisznyában egy 
pálinkás üvegben valami folyadék volt s többeknek azon kérdésére, 
hogy hova megy — jelentőségteljesen azt felelte : a háláit hordom j 
a tarisznyámban. Az emberek nem tulajdonítottak semmi fontos
ságot az öreg szavainak s kinevették. Midőn azonban ez már két 
napon át nem mutatta magát a faluban, keresésére indultak s 
csakugyan megtalálták hulláját. Nyilvánvaló dolog, hogy mérget 
vegyített pálinkájába s azzal végezte ki magát.

— A fizetések bírói lefoglalására nézve a semmitőszék 
közelebb kimondotta, hogy azon esetheti, ha a hivatalnok több 
czimen, vagy több pénztárból húzza járandóságait, az összes járan
dóságból csak azon része foglalható le, mely 600 forinton fölül van. 
Ennek kimondására az adott alkalmat, hogy egy városi tisztvise
lőnél Budapesten nem rég foglalásokat tettek, a tisztviselők, mint 
hivatalnok, a várostól 500 forint fizetést húz: de mint nyugalma
zott főhadnagy szintén részesül 300 forint nyugdíjban, a migalma-

Csakunyan ö jött, égszin ruhában, hajában diadémmal Nyit- 
ray kíséretében, ki látszólag tulboldognak érezte magát, liogy 
Flórát a minden fiatal ember által imádottat nyilvános helyre 
vezetheti, kicsinylőleg tekintett körül a teremben, s azután ve
zette a kijelölt helyre.

Kimondhatlan jól mulatott Nyitray Flórával, mignem a má
sodik négyest előzőleg egy délezeg, barna fiatal embert, kinek 
örömsugárzó arczczal beszélt leendő boldogságáról, saját kérelmére 
bár nem jó szívvel bemutatóit Flórának: „Szilágyi Lajos földbir
tokos11 szókkal.

Flóra arczát a bemutatáskor halvány pír futotta át, mi 
Nyitraynak látszólag nem igen tetszett, s őzért igyekezett is a 
társalgást megszakitni azzal, hogy a zenészeknek intett a négyesre 
jelt adni, azonban o kísérlete eredményre ép n nem vezetett, mert 
társalogtak ők továbbra is, mi annyira felingernlte öt, hogy elvo
nult egy a teremben lévő oszlop mögé, Flórát tánezos nélkül 
hagyta, illetve vélte mikép a nélkül fog maradni.

Egy vis a-vis kerestetik" hangzott a rendező szava, mire 
Szilágyi Lajos tűnt lel Flórával karján; Nyitray forrongni érzé 
maga ‘alatt ft földet, s az egészet nemcsak hogy valónak nem, 
de álomnak sem képzelte, nézett keserűen az ruj“ párra, csak 
akkor ismerte be, hogy ez való, midőn egy rendező tánezosnőt 
ajánlott neki.

Nincs kivel én tánczoljak. de nem is tánezolok ma, rosszul 
érzem magam, távoznom kell, felelt töredezett hangon, s hogy el 
ne essék egyik barátja karjába kapaszkodott.

Nyitravt. öntudatlan állapotban vezették ki a teremből, s 
emelték kocsmába. Jó barátja, ki e pillanatokban lett azzá Dezséry 
kíséretében távozott haza felé, ő ki rövid idő előtt a legkecseg- 
tetöbb remények megvalósulásában, oly vigan, oly büszkén bízott, 
most. elájult.

(Folytatás.)

sen 800 forintot tesz. A semmitőszék kimondotta, kogy a 600 írton 
felüli rész, vagyis a 200 forint lefoglalható.

— Tisztelt olvasóinkat különösen figyelmeztetjük a mai 
számunkban megjelent Lechnor József budapesti óra művész hir
detésére. Nevezett c/.ég 1808 óla áll fenn, becsületes és pontos ki
szolgálásáról ismeretes.

Felelős szerkesztő :
Dr. B A S T S C H  SAMU.

Baján, a. B a c h r a c h-íéle házban lévő

és vegyes-kereskedése
egybekötve egy keresett

d o h á n y  k i s  t ő z s d é v e l
j ut ányos  feltételek mellett átvehető.

Bővebb értesítés nyerhető a tulajdonosnál.

í$8$r Tüdőfájdalmak és étvágytalanság. *98
Hoff János, császári és királyi udvari malátakivonat-főzdéje ée 

mulntakészitmény-gyárának, Becsben, Graben, Br&uner- 
Btrasse Mr. 8.

I.s újabb gyógy jelentések.
tíO T  Mell- e» gyérn iek b n jo k fó I m eg sza b ad ítva H off J á 

nos ma tata- gyógy kész ítm énye i Által. "V B
Elismerve, kogy nőm mell- és gyomorbetegsége az első és 

valódi Hoff János-léle malátakivonat-egágzségi sör használata, 
által nagy mértékben javult, kérek c kitűnő gyógyszerből, posta
utánvét mellett, még 11 polaczkkal küldeni.

Eger, (Magyarország.) Vem ethy E lem ér.
törvényszéki telekkönyvvezető.

A Hoff jím os-fr le  mai ütnkl vonat, 
kitűnő hatása.

Tisztelt uram ! kérem, szíveskedjék nékem, postautánvét 
mellett, 15 paJaczk malátakivonat-:-őrt és 5 zacskó ezukorkát 
küldeni Miután a malátasör annyira jót tett nékem, ajánltam azt 
több barát’ műnk, kik ubból szintén fognak megrendelni. — 
Keszthely, IVeumark József.
Hoff Ján o s os. k ir  udv ari m a lá tak ész it-  
m ény  g y á rá n a k  Bécs G raben B ráuner- 

s tra sse  8
Maros-Vásárhely.

Tisztelt uram I
Miután az Ou gyógy hatásos és jeles HOFF-féle malátaki- 

vonat-gyógylcészitményeit mór több éve saját magamon sikerrel 
alkalmaztam, és most ezen készítményeket egy más szenvedőn 
akarom megkísérteni,.kérek mielőbb 6 palnczk nmláta-kivonatu 
egészségi sört, l/ t kilo malátncsokol dét I., 1 zacskó malátaczu- 
korkát és 1 üvegcse sűrített maláta-kivonatot, valamennyit pos
tautánvét mellett számomra küldeni.

Czimem : Schwartz Baincr cs. kir. kapitány a Lajos bajor 
herczeg nevét viselő gyalog-ezred 62 számú tartalékparancsnok- 
ságnál Maros-Vásárhelyen.

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

Mária-Nostra. Teljes tisztelettel
Dr. Monnbaur János, fegyházi orvo9.

L egújabb  h á la ira to k  B ecsből és B uda
pestrő l

a 20. évi szűk lélegzet és általános testi gyengeségben elért rendkí
vüli üdvös hatásról, érkezett Iloff János, a  legtöbb európai ural
kodó udvari szállítójának csász. királyi udvari rnaláta-pritpar&tum 
gyárához, Bécs Graben, Brftunerstrasse Nr. 8.

Mintegy 20 év óta szűk lélegzetben és gyöngoségben szen
vedtem; úgy, hogy az utóbbi időben már nőm voltam képes a 
szobábon járkálni. Három hónappal ezelőtt az ön bites maláta
ki von a tu sörét és maláta-bonbonjait kezdtem használni; a baj, 
melyet minden egyéb gyógyszer nem birt gyógyítani, az ön ma
láta készítmény ei segítségével teljesen megszűnt. Most egészsége# 
és erőteljes vagyok s minden tekint t,ben jól érzem magamat. 
Kötelességemnek tartom önt erről logőszintébb hnlakifejezés mel
lett értesíteni és kérem, hogy ezt közzétegye. Egyúttal örömest 
kész vagyok ezt mlndekinek szóval is megerősíteni.

Wimmer JoAanna;
Gumpendorferstr.3. 1. Stiege 

2. Stock Tliür 16. Bécs.
Főraktár : Baján M lchitscli Is tv án  urnái.
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I í B C H W I S B  J Ó 3 5 S K * 1
B U D A PE ST E N ,

I V .  k e r ü l e t  v á c z i - u t c z a  7 - i k  s z á m

j p y p t ajánlja nagy választékú és dúsan felszerelt

ó  r  a  - r  a  k  t  á  r  á  t.
R észletes árjegyzék  kívánatra bérm entve küldetik.

Vidé
jav ítá sa  jótállí

;i megrendelések utánvétel m ellett és mindennemű beküldött órák  
s mellett gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

j U 9 Ő I  SpU 'B pB  lA O f ll  0 9  I-ííHOBO'BJ'Bai

7

A bajai ciszterci rendház kiépítendő szárnyának 
ujabbi zárt ajánlati! verseny nyittatik, melyre ti

n i  e  t i  y
létesítéséhez szükséges építési unkák biztosítása
részt,venni kívánó vállalkozók ezennel telhivatnak.

költségei liarniiiK zötezer kilenc -A zárt ajánlati tárgyalás alapját képez# összes munkanemek 
száziiyolczvailllégy (35,984) forint 31 krral irány őzt. attak elő.

Az eme szárnyépület létesítésén él előforduló összes munkanemek csak egy vállalkozónak együttesen 
adatnak ki. éTIJV

Kiköttetik, hogy a létesítendő szárnyépületnek 1880. évi augusztus 1-ső napjáig minden részeiben k 4  
teljesen készen kell lenni, ellenkező esetben a vállalkozóra a „feltétel füzet" 22 szakaszának második ki kéz- 7 Jr 
désében foglalt határozat fog alkalmaztatni. x  y

A zárt ajánlatokban az ajánlati összeg, azaz a leengedendö százalék számokkal és betűkkel világo- ■ 
san kiteendő. Az ajánlatoknál a költségvetésben megállapított egységi árak szolgálatidnak alapul.

Több és kevesebb munka a ministerileg helybenhagyott s elfogadott, ajánlat, szerint lesz számba
veendő.

Az előre nem látott munkák csak az ezen építkezés vezetésére felállított bajai helybeli építési bi- /
zottság által eszközlöt,t előleges megvizsgálásuk és megállapításuk után fognak elfogadás végett javaslatba
hozatni, és annak idején* a felülvizsgáló bizottság által véglegesen elemezi,etni és érvényesíttetni.

Az 50 kros bélyeggel és 5 százfóli bánatpénzzel ellátott és háromszorosan bepecsételt ajánlati leve
lek a vallás- és közokt. m. kir. minisztériumhoz czimezendők.

A bánatpénz vagy készpénzben, vagy a költségvetéshez zárt „feltétel füzet." 4-ilc §-ának második 
ki kezdésében névszerint részletezett értékpapírokban tőzsdei értékük szerint csatolandó.

Világosan kiteendő a vállalkozók által benyújtandó ajánlatokban, hogy az általuk olvasott és alá
irt műszaki és kezelési, valamint az általános és részletes építési, nemkülönben a szerződés gyanánt szolgáló 
ajánlati feltételeket megértették és magukat azoknak alávetik ; továbbá az iránt is kell nyilatkozóink, hogy 
az 5 száztól i bánatpénzt a munkák elvállalása esetén 10 száztólira kiegészítik, mely Összeg biztosítékul fog 
szolgálni.

Ezen óvadék a szerződés aláírásától számítandó legfölebb 8 nap alatt ugyanott, a hol az ajánlat 
s bánatpénz átadatott okvetlenül leteendő.

A kellően felszerelt Írásbeli zárt, ajánlatok 1879. évi deczember hó 4-ke déli 12 óráig a vallás és 
közoktatásügyi minisztérium segéd hivatal oic igazgatójánál Hirt, János urnái, kinél a fenn érintett, építkezésre 
vonatkozó tervek és költségvetés, általános és részletes feltételek is a hirdetmény közzététele napjától kezdve 
délelőtti 11 órától déli 12 óráig betekinthet,ők — annyival is inkább nyújtandók be, mivel a kitűzött határ
időn túl beérkezök semmi szín alatt nem fogadtatnak el.

A zárt ajánlatok borítékaira a beérkezésük ideje a benyújtók jelenlétében fog feljegyeztetni, és az 
Y átvételről az illetőknek vevénv is kiszolgáltatni.

A beérkezett, zárt. ajánlatok felbontása, a vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztérium építési { X 
bizottsága által 1879. évi deczember 5-én 12 órakor az említett miuiszteriuin helyiségeiben fog eszközöltetni V  , 
melynél az érdekelt vállalkozók jelen lehetnek. ^ '

Egyébiránt, a vallás- és közoktatásügy minister feutartja magának az ajánlatok közötti szabad vá- {  4  
lasztási jogot.

Budapesten, 1879. évi november 12 én.
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A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministerium. ^ }

Kíomatott Mánay Lajos künjvnjomdíijában Bajín.




