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Iparosa J u l i .

É-) Hazai iparunk fejlesztése anyagi viszonyaink 
pvulására  vezet. Nemzetünknek a pusztán nysrsterinelő né- 

'pek sorából végre valahára ki kell emel.íednio, kü önben 
azok óriási vei senyében elnyomatik. A gőzerő .ilkalciazása 
hajóra, kocsira oly távoli országoknak és világrészeknek is 
lehetővé tette Európa piuczam gabonáikkal, marhánkkal, 
gyapjúnukai stb. versenyezni a melyekről tejjel-mézzei folyó 
Kánaán korunkban még csak nem ;s á módink. A föidkeiek- 
ségének termelési és szállítási viszonyai o század eleje óta 
annyira változtak, s hazánk oly" közel ju to tt a czivilizátió 
góczpontjoihoz, liogy ma már nekünk .is az iparos nemzetek 
sorába kell lépnünk, s azon szerepet vennünk föl, melyet 
eddig jó szomszédjaink vittek velünk szemben.

Iparunk hátramaradásának okid leginkább iparosaink
ban kereshetjük ; nem azért, mintha nem volnának elég 
ügyesek és serények, hanem föképeu azért, mert nem ipa
rosok tesléstől-lelkestöl.

A magyar iparos csak félig iparos, többnyire gazda 
egyszersmind ; s ha nem az még, -  azzá igyekezik lenni. 
Ha üzlete virágzásnak indul, vagyonát nem arra fordítja, 
liogz a . üzletet fejleszsze, terjeszsze, hogy nagyobb erővel, 
nagyobb kör számára dolgozzék, hanem úrrá igyekszik 
lenni.

Csakhamar sarokba dobja a szerszámát s kisétá gat a 
mezei munkások után, vagy a városnál hivatalnokoskodik 
örvendve, ha tekintetes urnák hívják. A majsztram czim 
már derogál neki : segédjei és tanonczai által ténsurnak

. czimozteti magát. A ténsasszony pedig ’ . . .  Az többnyire 
! még túltesz rajta  !

H a dolgait nem vitte föl Isten, nem a takarékosság 
hiányában keresi a;; okot, hanem az üzletek pangásában s 
fiaiból nem hogy értelmesebb munkásokat nevelne, hanem 
szaporítja velők a hivatalnok proletariátust.

Csak egy példát akarok felhozni.
Egy renomált pipagyárosunknak, —■ ki pipáit egész 

Berlin-, Piíris-, Sz.-Pétert árig exportálja, s kinek gyárt
mánya oly jó hírű, hogy annyit tud eladni, a mennyit elő
állítani képes, -  3 fia közül egy sem tanulta meg mesterségét, 

j A firma aligha meg nem szüuik. Nem vétek ily jeles és 
' hírre-vergődött ezégnek elveszni? Épen ennek főt nem is- 
, tneréae illusztrálja iparosaink világnézetét.

Ha a külföld versenye kezdi kiszorítani kényelmes helyze
tükből, netn hogy versenyre kelnének, annak sikeres keresz
tülvitelére egyesülnének ; hanoin egymagában vergődik egyik 
is, másik is, mint a hurokba került madár, inig végre a 
teljes elszegéuyedés ki nem űzi mesteri székükből.

H.ányzik nálunk a közszellem. íme a debreczeni t í
márok vagy mint fik nevezik magukat : vargák, hajdanta 
hatalmas és gazdag testület valánuk és kitűnő bőrgyártmá- 
nyaik keresettek voltak a hazában. Ma is jó mesterembe
rek ; de lassankint elszegényednek, s hol egyik, hol másik 
dől la a sorból. A csert pedig ott vásárolja össze előlük 
a porosz.

Ha egyesülnének, pl. a nyersbőrök, a cser beszerzésére, 
éz utóbbi fölaprózására közös erővel gépeket szereznének, 
áruik eladását közös erővel eszközölnék, utazót tartanának,

?  Á a  € E A.
A pecsétgyűrű.

(Elbeszélés.)

Irta : Ilanniuczasy Kálmán.
(Folytatás.)

II.
Névay áttette lakását a Balaton mellé, — előbb azonban el

adta összes vagyonát s a begyült összegen Szigliget környékén vett 
magának birtokot — az indokból, mivel neje, ki immár tökéletes 
boldognak erezte magát, gyermekét a lton legregényesebb vidékén 
— a Balaton mellett akarta felnevelni.

Gyönyörű, két emeletes lakot rendeztetek be Névay, melyen 
a művészetnek valódi remekei, úgy a szobrászat s építészet, mint 
a festészet köréből — diszleltek. Gyenneköket a szó szoros él tei
mében -  tennészi nagyszerűségben s műremekek között óhaj
tották felnevelni.

Kies park sétányokkal egészítő ki a lakot, hol a nyári évad- ! 
b- n a madarak ezreinek vidám s bús dalai gyönyörködtették őket. 
Mindenben regényességet keresett családjának Névay, kinek haj- ! 
szálai immár elvesztették eredeti színüket, s gyermeke is már I 
elérte a 12-ik évét és igen széppé fejlődött.

Névay Lajosnak minden kívánalmai teljesítve lettek, de azért i 
nem lett fi — mint az olyan elkényeztetett fiuknál szokás — rossz ) 
és elkényezteti, hanem szerény maradt és a tudományok iránt 
nagyon is érdeklődött.

Minden gondolatai és eszmét a tudományokban összpontosul

tak, mi Névaynak és nejének kimondhatlan örömet szerzett oly 
annyira, bogy elfeledték azt, hogy találták öt.

De nem is lett előtte felemlítve eredete egész addig, midőn 
egyszer Vértesy Károly elment látogatóba Balaton-Fürudról, — hol 
fürdőben időzött — Névayékhoz, hol alig bírt kifejezést adni meg
lepetésének a gyermek szerénysége, szépsége és műveltségére vonat
kozólag — s utána tévé, édes anyja lm tudná, hogy gyermeke ily 
családnál van s ennyi művel seggel bír — magát boldogtalanságá
gában is boldognak mondaná -  és méltán ?

A fiú e szavak hallatára egész gyermetegen kérdé, bogy ki az 
fi édes anyja, lm Névayné nem.

— Anyádén vagyok kedves Lajosom, felelt a gyermek izavaira 
Névayné, miközben egy könycsop villant meg szemében.

— Ne sírj kedves anyáin, hisz én téged szeretlek kimondb&t- 
lanul mint senkit e nagy világon, monda érzéssel Lajos.

— Örömkönyek ezek kedves gyermekem, azért, hogy téged 
enyémnek mondhatlek s oly nagyon szerethetlek, felelt Névayné 
konytelt szemekkel, de mosolygó arczczal a türelmetlenkedni kezdő 
fiúnak, ki mióta megtudta, hogy Névayné nem édes anyja, ajkáról 
keserű mosolyt, engedett ellebbeimi anyja egy-egy szavára.

--- Hagyjuk a dolgyot abba — beszéljünk másról, — mondi 
Névay türelmetlenül, kire látszólag nem a legkellemesebb benyo
mást gyakoroltak az előbbi szavak, mert színében folyton változott 
a beszéd tartalma alatt.

— Kedves atyáin — kezdő naivul a fiú, hát ön csakugyan nem 
édes atyám nékem, pedig én igen szeretem.

— Már hogy ne lennék az fiam, nem tagadhatlak meg éntéged. 
Te nékem kedves gyermekein — még pedig törvényesített — vagy.



ft í*gy városokban ralit Irakat nyitnának, régi gazdagságukat : óhajtott síkor koronázni, ha hazánk minden rendű ás rangú 
újra visszaszerezhetnék. így pedig lassankiüt elpusztulnak, polgár i, az (így fontosságától áthatva, minél számosabban 
gyártmányaikat pedig iassankint leszorítják a piaczról a né- , fogják ügyünket támogatni s szellemi és anyagi pártolással 
met bőrgyárosok. : czélunUt, elősegíteni.

H a valaki mesterséget kezd, nem csak a megélhetést t (ismerve (czimeduek) ügybuzgóságát s minden nemes
kellene szem előtt tartania, hanem arra törekedni, hogy ' czél iránt való lelkesedését, van szerencsénk tisztelettel
abbéi meggazdagodjék. I felkérni, hogy egyesületünk czéljait előmozdítani szivesked-

Ezt csak szorgalom, ügyesség és kitartásnál, s kivált ; jék, különösen pejig az által, hogy becses közremtUödése
avval lehet elérni, ha ereiét mesterségére koncentrálja és i folytán uz egyesület minél több tagot nyerni szerencsés
nem forgácsolja szét. Szóval ne igyekezzék más lenni, mint. . lehessen.*)

Az egyesület alapitó és rendes tagja 1880. januártól 
kezdve az egyesület közlönyét, a „Méhészeti Lapokat" díj
talanul kapja, az egyesület által kilátásba helyezett további 
előnyöket illetőleg pedig bátorkodunk az alapszabályok 4-ik 
szakaszára utalni. Az ott elősorolt pontok közül első rend
ben a. felállítandó árucsarnok fog szem elölt tartatni. 

Budapest, 1879. deczember hó 10.

mesterember.
(Vége következik.)

G at lakozzunk az országos méhészeti 
egyesülethez!

Tudván azt, hogy nálunk Baján és környékén igen t 
számos méhész van, ni elhagyván az értelmetlen régi eljá- j 
rást, fölkarolta az okszerű méhészetet s belátta annak ered j 
rnényes voliát, meggyőződésünk, hogy ezeu méhész uiak j 
készek lesznek ismét egy lépést előre tenni és az országos 
méhészeti egyesülethez csatlakozni.

P i1 lantsunk vissza a múlt évre 1 Nemde mindenki ta
pasztalta, hogy a közönséges kaptárokban lévő méhek majd
nem egészen tönkre mentek míg az észszerűen kezelt újabb 
kaptárokban nem csal; hogy megmaradtak a méhen, de 
elvehető felesleget is gyűjtöttek.

A haladás legbiztosabb feltétele az egyesülés; mit 
egyes ember élném érhet, azt egyesületi utón meggyőzi. 
Azért sorakozzunk mi bajai és bajavidéki méhészek és 
csatlakozzunk az országos méhészeti egyesülethez. A tagsági 
díj csak 2 forint egy évre, unért egy ügyesen szerkesztett 
szakalapot ingyen olvadhatunk.

A kibocsátott telhivas így szól:
F e l h í v á s .  A „Magyar országos méhészeti egye

sület* f. évi augusztus hó 21-én megalakult, s alapszabá
lyai a magas kormány által megerősítést nyervén, az egylet 
megkezdő működését.

Föczélja az egyletnek, hogy az okszerű méhteny észtést 
az ország minden vidékén megismertesse, elterjeszsze, meg
honosítsa — s e  biztosan jövedelmező iparág felvirágozta
tása által az egyesek és hazánk anyagi jóllétét előmoz
dítsa.

Azonban ezen közhasznú törekvést csakis úgy fogja

Göndöcs Benedek, 
alelnök.

Dömötör László,

Ifj. Károlyi István gróf,
elnök.

Kriesch János,
igazgató alelnök.

Petrich Pál,
pénztárnok.

ü  i  i t  i i  iá.
— Jövő szombaton f. hó 24-én Nagy Paula kisasszony —

a színtársulat elsőrendű szende színésznőjének lesz jutalomjátéka 
a helybeli műkedvelők közreműködésével, mely alkalommal Tóth 
Edének örökbecsű népszínművé a „Falu rossza** kerül sziure, 
melyre a n. é közönség szives figyelmét felhívjuk.

— Kisbirtokosok országos földhitelintézete. Az általunk 
is sürgetett betüsoros kimutatás uz egyes alapítókról már megje
lent és kezeink között vau. A minket legközelebb érdeklő adatok 
híven vannak közölve. Ha valaki a kimutatás iránt érdeklődik, 
szívesen szolgál vele a szerkesztő.

— Verkovuy állapota igen aggasztó. Tüntetések történnek, 
melyek véres kimenetelűek.

— Végh Ignáczot végre elfogták. Ma reggel Fischer rend
őrségi tollnok egy bálból hazatérőben, betért a nádor-utezai Büch- 
ler-iéle kávéházba. Itt egy asztal mellett egy félreeső helyen bús-

*) Előjegyzéseket szívesen vállal ée közvetít a szerk

Még valamit akart szólni Névay, de azt egy halk sóhajjal el
nyomta.

— Vannak idők s órák, midőn az ember olyat kezd beszélni, mi 
épen kelletlen a helyen,hol történik s talán kinos benyomást is okoz 
a hallgatóknak és a természetadta józan észt is felhibor.tni képes. 
Én jelenleg oly dolgot említettem föl, mi látszólagosan természet
ellenes Névay uréknak, de a hallgatás egy — ifjút talán örökre 
felhők burkolta életbe vonna és boldogtalanná tenne.

Hogy ez kétely és bizonytalanságban ne lebegjen — legczél- 
szerübbnekjartoui kinyilvánítani a valót előtte, Névay ur fia La
jos előtt, mondá némileg gúnyosan, de kellő komolysággal Vér- 
tesy, mi alatt folyton a fiú vonásait vizsgálta, de kora |iiaczára 
elég érettséget és komolyságot tanúsított.

— Úgy hiszem — kezdé ingerülten Névay, hogy Vértesy 
barátom családi boldogságunkat jött felkavarni látogatása illetve 
szavaival, mert látszólag ezéja egyedül ez és nem más; már pe
dig én az ilyen látogatást és beszédeket továbbra nem kérek.

— Jól van Névay uram — bár sajnálatomat kell kijelente
nem beszéde és irántam kifejezett érzelmei miatt — távozom ; 
hadd legyen egyideig, mert az ügy, hiszem nem fog sol.áig titok 
maradni, majd elárulja a pecsétgyűrű, mely ott diszlik ujján befelé 
lé fordított kővel, felelt bosszúsan Vértesy s távozott, — hagyván 
maga után zavart és békétlenségei.

Kövülten állt Névay az asztal mellett tekintve folyton a fiúra, 
ki szemeit még mindig az ajtóra szegezte, melyen Vértesy távo. 
tett., mintha őt még láthatná.

i ienségét okozni, de hogy terve ne sikerüljön, mondjuk meg a fiu- 
! nak, az én kedves Lajosomnak, kit én oly kimomlhatlan szeretek, 

hogy ót mi csak neveljük, hogy nem valódi gyermekünk, mondá 
1 Névayné s kevés szünet után folytatá a fiúhoz fordulva : Kedves 

gyermekem, mi téged találtuuk egy erdöbeo — te lelenez vagy — 
igen a balázsfalvai erdőben, hova kőszívű anyád kitett, nékünk 
nagy örömünkre, de azért mi téged úgy szeretünk, mint vérünkből 
valót, s minden vagyonunk mi van, keblünk kihűlésekor tied lesz ; 
te leszesz örököse a szigligeti százezreket érő birtoknak s a Névay 
névnek, mert rajtad kívül mást nem szeretünk, s szerethetünk, o 
szóknál könyzápor eredt meg szemeiből s megcsókolta a fiút.

A fiú szintén zokogott s mondott is valamit, de az érthetleu
volt.

— Kedves gyermekem, kezdé töredezett hangon Névay — 
te a miénk vagy egyedüli örökséged mit anyádtól kaptál, az ujja- 
don lévő pecsétgyűrű, mire életednél jobban vigyázz, hanem hogy 
Vértesy rágalmaitól mentesítve legyünk, nevemet átfogom változ
tatni.

— Igen, hogy mentesítve legyünk a rágalmaktól, ezután ne
vünk Szerdahelyi lészen, egészité ki férje szavait Névayné.

Névay már nem létezik, hanem igen is Szerdahelyi Béla és 
családja — viszonzá Névay — azonnal folyamodni fogok a uév 
változtatás megengedéséért.

(Folyt, köt.)

M ár valóban ug  jlá ta z ik  V é rte s in e k  egyedüli ezéija volt békát-



laktatott Végh. Fischernok úgy tetszett mintha ismerné ez dákot. 
Csakhamar meg is győződött, hogy nem csalódik. Hirtelen ctt ter
mett tehát Végh asztala mellett: „Uram, öa Végh Ignácz, kövessen 
engem,“ szólt hozzá. Végh szó nélkül íngedelmeskedett, a t.ollnok 
kocsit rendelt s fél 8 órakor már a „Fortunádban volt. Végh 
rendkívül rosszul néz ki. Alakja összegörnyedt, szemei mélyen be 
vannak esve, szóval meglátszik rajta az átszeuvedett félelem, me
lyet az üldözés okozott neki. A mellett nyakán nagy dagauat van. 
Valószínűleg kórházba szállítják a foglyot. Matavovszky vizsgáló 
bíró ma l i  órakor hallgatta ki először Véghet, e kihallgatás azon
ban csak rövid tartamú volt, s csak az általános kérdésekre vonat
kozott.

— Arany biblia. Mehner Vilmos ismert vállalkozó kiadó
nál megjeieuik: „A szeutirás feltüntetve a legnagyobb művészek 
képeiben.“ 3-Aö—460 milliméter nagyságú diszkiadas, mely a világ
irodalom és művészét első remekei kozott menó helyet Jogiul. 
Először az ó szövetség jelenik meg 25 tüzeibm, lüzetenliint két 
keppei s a hozzá tartózó szöveggel. Egy egy lüz.et ára 1 irt 20 kr. 
A sző «;g keiieiti. A kathomvus kiadasL ür. Toidy Laszio, a pro
testáns kiadást Szász Karoly rendezte sajtó aiá.

Megjelentek diszkiadá.5u bibliák, melyek egyes míg)nevű 
festők ecsetei áltál ii-uszuáiast nyertek mint a Kuíael ieie, mely 
legjelentékenyebb és a Dore-iele, mely legújabb. Azoubun «-zeu 
munkák kisebb-nag)0üu mértekben nutguuou visenk a művészi 
egyediség jelle0et, ui.g egyes nem kevesoe kitűnő művészek egyes 
jelenetek megorokiteseoeu remekeitek. A jelen váuaiat czeija az, 
hogy az összes festészet azon remekeit, melyek oibuai tárgyakat 
ábrázolnák, a tetet nekik hoazouo rézmetszet müveiueu egyesítse, 
s ez áta i oly nagyszerű biu.iui müvet hozzon leire, meiy nem 
egyes művész laugszdlemét, üuuem minüeu idők leguagyoüb mű
vészeit, legjoob mú'eben mutatja be. Mérsékelt ára lehetővé tét zi, 
hogy kevesbe vagyonosak is lassaukmt egy, a szó teljes ertelme- 
ben m ű k i n c s n e k  nevezhető munka birtokába juthassanak, 
melyet nemzedékekre kiható legnemesebb, leggyönyorteijesebb épü
lés lorrásauak nevezhetünk.

Mígn ndeléseket elfogad minden könyv-éo műkereskedő, 
valamint a fent nevezett kiadó. Egyes lapok Yagy lüzetek nem 
adatnak. Ajámjuk ezen örök becsű müvet a miveit közönség ér
demiéit partfogásába.

— Furfangos csaló. Egy alvidéki kereskedő 800 liter pá
linkát veit két debreczeui üzértől. Miután megegyeztek az árban, 
a pénzt a kereskedő le is fizette; a vasútnál feladás előtt kpóval 
még egyszer szívott a hordóból, hogy még egyszer megizlelje. Ekkor 
is tetszett; erre aztán maga leaknázta, lepecsételte s feladta a 
vasútra. Midőn a szállítmányt otthon csapra ütötte bámulva vette 
észre, hogy a hordóból tiszta viz fo!y. A. pecsét érintetlen volt., s 
mikor felbontotta s lópót-tett az ukuábi, ezen át megint kitűnő 
minőségű pálinkát szívott. A furfangos csalók egy kétliteres edény
ben pálinkát tettek a hordóba melyet tele töllöttek vízzel.

— Egy m egrém ült város. Körmöcbányán, mint lapunknak 
írjak, nagy az aggodalom. A főtemplom, a plebánia-épület, a vá
rosháza s még néhány magán-épület falain deezeinber utolsó nap
jaiban több veszedelmes repedés mutatkozott. Különösen a templom 
lalaiuak repedései keltettek méltó aggodalmat s a vizsgálatra ki
küldött bizottság azt indítványozta, hogy a templomot, a könnyen 
bekövetkezhető szerencsétlenség elkerülése végett be kell zárni. Ezt 
a lelkész Szilveszterestéjén ki is hirdette a népnek. Úgy látszik, 
szükséges lesz a többi repedező épületeket is kiüríteni. Az aggo
dalom nem alapnélküli. A ki Körmöcbányát és környékét ismeri, 
tudja, hogy a város aiatt részint felhagyott, részint most is mű
velés alatt álló bányák \ annak és nem valószínűtlen, hogy a fel
hagyott bányák roskadoznia időzte elő e repedéseket.

— Rablókapltúny szoknyában. Calaiiában Calauzaro 
környékén jelenleg egy rabló banda rémifgeti a gazdagokat, — 
élén egy rendkívül s/.ep 25 éves asszonnyal. E nő felesége volt 
egy zsiványnak, kit a carabinierik tusakodás közben agyonlőttek- 
Az asszony férje holttestére esküdött, hogy halálát meg fogja bo- 
szulni. S esküjét meg is tartja. Tanyákat gyújt föl, házakat rabol 
ki, utasokat fog el s értük váltságdíjat zsarol, marhákat hajt el, 
szóval garázdálkodik úgy és olyan mértékben, mint azt csak Olasz
országban szokták a zsiványok, s csakis ott lehetséges. A csendőrök

azt álli'iják, hogy a szép zsiványt elfogni lehetetlen, mert a föld-
mívesek egyetértenek vele, s az ő javára folyton kikémlik s elárul
ják a carabinierik mozdulatát.

— Nagy ékszer lopás történt pár nap előtt Bécsben. Gróf 
Potocky, orosz birtokos az Imperiái szállodában lakik s tegnapelőtt 
midőn a gróf nem volt. otthon komoruokja p :dig ebédelt, egy tol
vaj besurranta gróf alvó szobájába s öltöző-tükre fiókjából egy 
türkizekkel diszlő brucelet-t s egy másikat brilhantokkal, hat 
arany melltür, (egyik piroskövel, s a gróf nevének kezdőbetűivel, 
egy más iá grófi koronával, gyöngyökkel és drágakövekkel) s még 

3 egyeb drágaságot vitt el, összesen 6000 frank értékben. M dőn a 
I komornok két órakor feljött, mindjárt észrevette a lopást, s a 

nyomozást a tettesre rögtön megindították, de hiába. Feltűnő, 
; hogy a tolvaj érintetlenül hagyott egy ékszerekkel telt utazó táskát, 

me yoen töhhek közt egy húszezer frank értékű gyémántos kutya- 
nyukiáucz is vau.

S z i u li á z.
(H—y). Kedden igen élvezetes estéje .olt a közönségnek: 

„Parlagi Jancsi" ez.mü énekes vígjáték kerti.t színre H e g y i  
G y u l a  ur első feuepteül.

A darab tartalma igen jó és változatos, a benne előforduld 
dalok szinten jóit es gyújtok, a szereplők p< dig ez esleu igazan 
lüuuokutek játékukkal. H e g y i G y u l a  ^Panagi Jancsi) a 
szeia pehez fűződő nehézségekül mind egész könnyedséggel legyőzte; 
a tos^yoaeres magyar fiút oly é.ethún es kelietnmei adta, dalait 
pedig tisztán es szabatosan énjeire, úgy, hogy a Közouség tet
szését megnyerte: bizton számíthat e felit pte után Ítélve a közön
ség ez uj ingtől — ki meg nagyszerű színpadi alak is — számos 
ny kellemes esteket nyerni. E mellett meg különösen Jakabfiné 
(itozíij) emelendő ki, mert ez estén ö, úgy játékával mint. dalaival 
a szó szoros ertelmeoeu remekelt. S z í r  ui a y (Báródi Fereucz) 
pedig megmutatta ismételve haladottságát és ügyességet e téren, 
jói aialuto.L es helyes Komikumával szerepét a lehető legsikerülteb
bek közé emelte. J á u í (Vidor Máté) a falusi rectort termeszet- 
szerüeu adta s az e szerepben lappangó komikumot szintén ér
vényre emelte; a válogatott közönség miudezeket tapsaival és 
kihívásaival jutalmazta.

Csütörtökön K e r t é s z  G y u l a  jutalmául szép számú 
» közönség előtt „A zsidó honvéd11 czimü népszínmű adatott. Hasz

talan volt a Bzereplökuek mmdt n igyekeze ök ahhoz, hogy a dara
bot érvényre emeljék, de minthogy az nem egyéb silányságnál 
telve unalmas és hosszadalmas jelenetekkel, és a benne előfordu
ló három dal pedig legkevésbbé sem gyújtó — még csak a közép
szerűség szinvonalára sem emelkedhetett.

A küzöuség köréből •).
Egy egészséges, több hónapos á rv a  fiúgyermek oly 

szegény családnál van jelenleg, mely további ellátásáról 
gondoskodni képtelen. Ki ezen árvát ö r ö k b e  f o g a d n i  
akarná, megtalálja a. íőutezán lakó Láng ur kocsisánál. Ha 
magányos család ezen ágról szakadt szegény árva fölnevel- 
tetesét nem vállalná, úgy a helybeli nógylet, a jótékonyság 
terén szerzett koszorúját bizonyára egy gyémáuttal ékesíteni 
s az elhagyott árvát pártfogása alá venni fogja.

E rovatban a közérdekkel összefüggő közlemények, beküldő felelőség* 
mellett, dijtalauul közöltéinek. A szerk.

Szerkesztői üzenetek.
Mehner Vilmos urnák Budapesten. Ha választhatunk, kérjük a Siása 

Károly által rendezett &zöveget.

ü z le t i  tu d ó s ítá s .
Baján, 1880. január 15-é».

Búza 12.80 zab 6.20 bab 9 50 árpa 7.40 roz9 9.10 köles 7.30 
kukorica 6.40

Az áruk 100 lcilogr. után.

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



EGGER-féle kitüntetett uiellpastillák.
Legkellemesebb, legbiztosabb gyógyszer köhögés, re

kedtség, torokbajok és mindeuuoinii nyák bajok ellen. 
Eredeti dobozokban 25 kr,, 50 kr.

Kapható Budapesten : Török József gyógyszerész ur
nái király-uteza. B a j á n :  Polleruian P., Bozsek József és 
Sárkány Lázár uraknál. Z o m b o r b a n :  'Weidinger S 
kereskedő, Gallé E . gyógyszerész uraknál. Ú j v i d é k e n  
Grossinger K. gyógyszerész urnái.

Vidéki megrendelések (legalább 1 frtnyi összegben) posta- 
utalványon kéretnek, s a legfigyelmesebben eszközöltetnek

EGGER A.
Budapesten, Erzsébettér 9.

Nyomatott Náuay Lajos könyvnyomdájában Baján.


