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támogatását tisztelettel kéri u „B A JA " kiadója .

A szőlő kivitel.
(A „Szabadkai E llenőriből átvett igen korszerű czikk.)

Tagad hatatlan, hogy a szőlőlürt, mint gyümölcs, az j 
egész világon krdveltetik és ennek ellenében Észak-Német, j 
Anglia, Svéd és Norvégia, Dánia és Oroszország igen ne
hezen, csak üvegházakban bírja a szőlőt megórlelni. Ehhez 
járul, hogy Dél-Nérnetország, Schweicz és legkivált Fran- 
cziaország nem ad el szőlő-fürtöt 50—60 krért sem kilo
grammjával, mi pedig ha 8— 1 2  krért egy klgr. szőlőt el
adhatunk, még mindig több nyereségünk van, mintha borrá 
dolgozzuk fel,

így ál Iván a dolog a fürtexporttal, szükségesnek tart- !
--------- .  ̂ ----------------------  !

f  á  1  €  1  A,
Egy árva életéből.

Beazély
CZIKFUSZ DEZSŐTŐL.

(Folyt, és vége.)

IV.
Steiner elszökésének híre — mint minden rossz bír — hamar j 

befutá a várost, természetesen különféle alakbau. Annyi azonban , 
igaz volt, hogy Steiner a bank pénzéből meglehetősen nagy őssz- 1 
veget tulajdonított el, s az is, hogy ezért házát később elár- I 
Yerezték.

Az özvegy Morbayaé és leányának ki kellett menni a kis í 
lakból. El kellett hagyniok a kis kertet, hol az anya hüs lúgosból j 
nézte egykor kicsiny gyermeke játékát; el kellett Jolánnak hagyni : 
a helyet, mely bölcsőjében ringató Aladárali boldog szerelmét. 1 
Megkellett válnia a hüs lúgosoktól, cserjéktől, bokroktól, melyek ’ 
oly jól ismerték őt, s melyek tanúi voltak egykori boldog szerel
mének és később gyakori sirdogálásának. Ott ama kis bokrokban : 
szólalt meg egykor a kis madár, ott énekelte vígan szerelmét, 
később ott kezdi* csicseregni olyankor, midőn látta Jolán szomo
rúságát, hogy vigasztalja öt és emlékeztesse Aladár búcsújára : 
„Majd ha messziről madárka jő vígan csiripolva, gondold azt, hogy 
hű szerelmemet hozza hírül.“

De el is ment a kis kertbe Jolán, hogy búcsút vegyen attól. 
Még egyszer összejárta a hüs lúgosokat, még egyszer a bokrok és 
cserjéket, honnan'búcsúdalát zengé a madárka s melyekről búcsút 
inteni látszott minden levél ; azután egy virágszálat szakita ked
ves virágágyáról s távozott.

Távoztak a kisded házból s a kedves lakot felcserélték egyet
len szegényes szobácskával. Ott varrogatott Jolán napfelkeltétől 
lenyugtáig, ott vigasz tál á a napról napra gyengülő anyját, holott 
magának is nagy szüksége lett volna vigaszra, hisz ö is sápadt, 
hisz Öt is csalogatni látszik egy szebb világba az angyal, hogy

juk megismertetni azon feltételeket, melyek közt a fürtki
vitel emolkedhetik ; nevezetesen meg kell beszélnünk : mily 

1 szölőfajok alkalmasak e czélra s mily csomagolási mőd a 
legczélszerübb.

Mindenekelőtt a szőlőfajokat, igyekezzünk ezután ül
tetni és szaporítani, melyek kivitelre alkalmasak. E czélra 
oly szölőfajok fürtjei alkalmasabbak, melyeknek bogyói hú
sosak, vastagabb liéjuak ; melyekben az alacsony (5..7
százalék) savi ártalom arányban áll a szintén nem igen ma
gas (16 - - 20 sz.) czukorl ártalommal s végre, a melyek jól 
teremnek. Megkülönböztetünk közönséges s sokat termő asz
tali fürtöt s finom csemegét szolgáltató fajokat. Ezeknél 
ismét megkülönböztetünk korai és későiket.

Majdnem minden talajban jól diszlő s középérésű sző
lőfajokul ajánlhatók : a inéz'-s fehér, a rakszőlő (világos 
Balatomnelléken), a zöld és piros veltelioi, a fekete kis 
Clarner, Kozma, Todor, Orleans sárga, ropogós sárga, piros, 
fehér és tüdő sziuü bakator, oportő kék.

Az ország legtöbb részében jelenleg még csak mézes 
fehér és rakszőlőt szaporítanak a kivitelre ; a köz.
Chasselas és a kék ökörszem már csemege szőlőnek tekin
tetik. — Megelégszünk 8 16 krral egy kilogramm fürtért,
pedig finomabb fajokért 4 5-ör annyi árt kaphatnánk s e
fajok fürtjei igen nagy keresletnek örvendenek a külföldi 
körökben. Igaz, hogy a finomabb fajok kevesebbet te
remnek a közönségeseknél, de jó talajban s kellő trágyázás

jobb sorsi a juttassa. S ezt látva az anya, tudva, hogy ez mind a 
reá erőszakolt házasság gyümölcse, s mellette érezte azt is, hogy 
nemsokára ö is kilép az élők sorából s leánya minden támasz 
nélkül marad. E gondolat üldözte öt folyton, ez vette el éjjeli ál
mát, ez öntötte, az erőtlenséget öreg tagjaiba, később ez szegezte 
öt az ágyhoz.

Nemsokára igen kínos jelenet folyt le a kisded, gyönge fény
től alig megvilágított szobában. Az anya végvonaglás közt nyöször
gőn ágyában, leánya, mellette könyezve melengető hideglö kezeit.

— Jolán ! hangzott fel halkan az ágyból, bocsás meg nekem 
és atyádnak most végórámban. Tudora én jól azt, hogy boldogta
lanságod egyedüli okozói mi voltunk.

Azután érthetlenül mozgott ajka, legnagyobb erővel ragadá 
magához leányát; karjai lassan lehanyatlottak, szemei becsukód
tak és meghalt.

* **
A temetés utáni napon estefelé keservesen sirt egy nő egy  

frisen felhantolt. sirdombnál.
A nő Jolán volt anyja sírjánál.
Temetőből távozva nyomtalanul eltűnt.

V.
Pár hét múlva a történtek után a főváros kórházi épületének 

egy kisded szobájában, melynek legnagyobb részét könyvek foglal
ták el, az asztalon pedig szerte szét orvosi müszerekjfekUdtek, két ifjú 
beszélgetett.; az egyiknek nrcza a vigság visszntükrözöje volt, 
inig a másikat, a titkos bú komoly férfivá tesz.

Két ismerősünk e két ifjú, kiket az elmúlt idő már teljes 
férfiakká növelt. E két ifjú hosszú idő — mintegy hét év — után 
most látják egymást először.

Váraljai Andor és Báj telek v Aladár e két férfi, amaz már 
ügyvéd, ez pedig kórházi orvos.

Aladár, kinek a. lefolyt idők vihara barázdáltat, vont homlo
kára, komolyabban mint valaha állt az asztalhoz dűlve keresztbe 
font karokkal, hallgatva Andort.

— Most. hogy Palinál voltam - folytató előbbi beszédét. 
Andor — ki otthon ügyvéd*skedik körülményesen beszóló t*l Mor- 
bayék esetét; igazán engem is meglopott o becsületes család el*



s hosszabb metszés által módjában lesz az okszerű szőlész
nek termésér- emelni.

A termelésre vonatkozólag alkalmilag visszatérünk, és 
akkor kifejtendjük. hogy rnikóp kell a tenyésztésnél kivá
logatni a fajokat, most az idő uem erre, hanem az eladás 
kezdeményezésére lévén kedvező, szükségesebb a csomago
lásról részletesebben beszélnünk. A fürtök leszedését 
derült, tiszta időben és a délutáni órákban végezzük, rnidőu 
a harmat felszikkadt; mert a nedvesen elrakott fürtök 
egymást megnyomják. Csomagolás előtt minden fürtöt át 
nézünk, és a rothadt, törődött bogyókat ollóval eltávolítjuk.

A csomagolás kosarakba, ládákba és hordókba törté
nik. A kosár, mely leginkább van használatban, ne legyen ; 
nagy vagy magas, mert a felső fürtök az alsókat igen i 
megnyomják ; de másrészt az igen nehéz tárgyakkal nem j 
igen szoktak vasúti és gőzhajói embereink kíméletesen bánni ; | 
amit megtakarítanánk tehát a kosarak árán, elvesztenénk i 
igen künuyen egész küldeményünk tönkretétele által. — A 
kosarak beszerzése nem kis gondot ád évenkint a termelő- j 
nők ; össze kell szednünk mindenféle kosarat s sokszor se- 
milyent sem vagyunk képesek kapni.

Rövidebb, 8—10 napig tartó útra a legczélszerübb 
csomagolás az, ha a kosár fenekére és oldalára szárától 
megfosztott szólólevelet rakunk és minden fürtöt ismét egy 
levél közepébe téve, — a mennyire veszély nélkül lehet 
szorosan egymás mellé a kosárba helyezzük. Az első ré
tegre következik aztán a második, erre jön a harmadik, 
így íolytattatik a csomagolás mindaddig, még a kosár 
megtelt.

Így el rakva, minden egyes fürt, körül lesz véve levél
lel s ha netalán egyik-másik rothadásnak indulna is, a levél 
nem engedi azt tovább terjedni. Azt. hogy csomagolásra 
szintén szikkadt, kissé a napon meglaukasztott leveleket 
kell vennünk, talán elég indokolás nélkül is egyszerűen 
megemlítenem.

Ennyi ismertetés elegendő Útmutatásul és most csak 
óhajtjuk, hogy a „szőlőgazdák“ ragadják kezükbe a kezde
ményezést.

pusztulása. Az Öreg Morbay pár évvel leánya esküvője után meg
hall, Steiner nagyon rosszul bánt Jolánnal.

— A nyomorult ! mormogd Aladár ajkai között.
— Egy napon pedig felidézve a múlt emlékeit, a legszemte

lenebb módon kijelentette Jolánnak, hogy meg kell szöknie, miután 
a bankból, hol alkalmazva volt, pénzt, sikkasztott el. 0  csakugyan 
meg is szökött; a kis házat pedig, miután az öreg halála után 
Morbayuét rábírta, hogy ráírassa, a bank — Steiner megszökése 
után — elárverezte ; s igy Morbayué idegen házban hajtó, örök 
nyugalomra fejét pár hét előtt,, a legnagyobb nyomorban.

— S mi lett Jolánnal ? hol von ö V tört ki Aladár.
— Jolán anyja halála után minden gyámoló nélkül egyes- 

ügyedül állt a világon ; mondják: a mije volt az eladta és eltűnt.
A temető ör látta öt utoljára; állítja, hogy pár nappal anyja te
metése után kijött a temetőbe, s keservesen sirt szülői sírjánál, 
azóta pedig ki sem látta öt.

— Jolán ! Jolán ! hol vagy ? tört ki Aladár, és egy darabig 
nézve maga elé csendesen folyiatá. Szegény te is szenvedtél. Oh 
én vagyok a nyomorult! Nékem melletted kellett, volna maradnom, 
hogy megóvjalak. Oh de ne higyjed, hogy elfelejtettelek, jobban 
szeretlek mint valaha.

Ott messze külföldön egy gyengén világított szobában tanult, 
éjjelenként egy ilju ; s ha a gyertya elégett, akkor szegényes ágyá
ra feküdt, sokáig nem jütt álom szemére, egy gondolat űzte foly
ton. Minden idejét tanulmányának szentelte, hogy szabaduljon az 
őt űző képtől, pedig mily kedves volt az neki. Én voltam ama ifjú 
s te voltál oh, Jolán a kép, mely híven felkeresett engem minden ' 
éjjel. S én téged láttalak szerencsétlenül s nem segíthettem rojtad. :

Elpanaszkodott volna még igy sokáig, hisz oly jól esett neki 
panaszkodni, ha felbe nem szakítja’öt Andor.

— Hagyd a múlt fájó emlékeit kedves barátom ! Légy erős, 
majd felfogjuk öt keresni, hisz most van reád a legnagyobb szük
sége.

— Igen, igen ! felkeresem őt. elmondom neki újra, elmondom 
neki százszor, is, hogy szeretem, ó is majd nyakamba borulva el
mondja hü szerelmét, elmondja, hogy miut várt epedve.

S tudja Isten meddig ábrándozott volna igy a boldog jövő
ről, ha félbe nem szakítja a korházi szolga jelentésével, hogy egy

II 1 A fi K.
A „budapest-zlinotiyi vasút" ügyében élénk felhívást 

i intéz S c s i t i n z k v Adói  f Báesmegye, kivált Zombor város 
i közönségéhez, hogy a’kormányhoz hasonló kérelemmel járuljon, 
I mint Pest,megye, azt hangsúlyozva, hogy a kérdéses vasút a Duna 
! bal partján d i r e c t von a l b a n ,  tehát Kalocsa, Baja, Zorahor 
Í stb. irányában épitessék ki.
! — Tűzvész. Hétfőn virradó előtt a harangok kongása tüzet
! jelzett. Spitzer Albert gyulagyárában támadt a tűz. mi ott uem tar

tozik a ritkaságok közé.
- Trefort niinistcr levelet irt a budapesti úr. hitközség

nek, melyben azt javasolja, hogy állítson saját költségén egygym- 
nasiumot, melyben gyermekeit jövőben neveltetni fogja, kiket eddig 
kukuk módjára a kniholikus, református és lutheránus gymnasiu- 
íuokbau taníttatott.

- E napokban ismét kölüukbcn időzött nsgs Hanzély Já
nos számvevőségi igazgató, mint ministeri kiküldött, biztos s egy 
budapesti építész-mérnökkel eoliandirozta a „zircziek házává" át
alakított. Szemző-féle házat. Égyiitt.al komoly előmunkálatok tör
téntek a ház további kiépítésére 36000 forint költséggel. Felhív
juk az érdeklődő vállalkozók figyelmét, lapunk mai erre vonatko- 

i y.óhirdetésére s hangsúlyozzuk azon körülményt, hogy a hirdetésben 
felsorolt 16 részletmunkára: pl. köuiivcs-, bádogos , lakatos-, asz
talos- stb. munkákra külön ajánlatokat is lehet, benyújtani. Az 
ajánlatok megvizsgálására és az építkezés ellenőrzésére miniszter 
ur „építési bizottságot" fog kinevezni.

— Az „Újvidék" ívja: „Kir. fögymnásiumunk tij épületé
nek felülvizsgálati ügye befejezetvén, a végleszámolás szerint az 
uj épület, a belső berendezéssel együtt 91.185 frt. 52 krba került, 
mi ly a magyar kir. tanulmányi alapból fedeztetett."

—Megyei közgyűlés. Az ez évi 111, évnegyedes közgyűlés 
f. hó 30-án és a szükséghez képest következő napokon, mindenkor 
reggeli 9 órakor fog megtartatni. Tárgyaltatni fognak u megye j ü y ó  
évi költségvetése, a megyei palota kiépítése iránt teendő intézke- 

j dések és az árvaügyi szabályrendelet.
Múlt hó egyik napjának éjszakáján, Írja a „Bácska" 

i 2  óra télé ns. Czirfusz Ferencz tanfelügyelő ur lakásának erkély 
j ajtaján belőttek. A golyó nagyobb revolver golyók egyike s a 
i hozzáértők szerint puskából lövetett. Nem szólítunk eddig, mert 
j vártuk a rendőri intézkedés eredményét.; miután azonban az ké- 
1 sik, kérdezzük egész reverentiával : hogyan történhetik, hogy éj- 
i fél után lövöldözzenek más einb r lakába? vagy szándékos cse- 
| lelemény eredménye vagy véletlen eset játéka, az mindegy, de első

j  rongyokba burkolt elalélt nőt, kiu az őrülés jelei mutatkoznak 
| hoztak a korházba.
> Aladárt kötelessége szólitá ; búcsút vett tehát, a viszontlátás

ra Andortól.
Vessünk egy pár pillantást most Aladárra, kivel elbeszélésünk 

folyamában — körülbelül hét év után — most találkozunk először.
Ama végzetteljes nap után, melyen Steiner meg kérte Jolán 

kezét, nem maradhatott többé az öreg Morbay házában, ő elment 
a u:int monda örökre — megígérve, hogy többé Jolánt viszont 

nem látandja. Elment., eltűnt, ki sem tudja, hogy hová lett. Egy 
külföldi varosba ment, ott végezte tanulmányait, tengetve életét 
külön órák adása s másolás által. Orvosi tanulmányának szentelő 
minden idejét; a munkába akará temetni buját,. De hasztalan : 
alig hegedt be a seb, újra felszaggattott. Végezve tanulmányait 
szive haza vonzotta, s alkalmazást nyert a főváros egyik kórhá
zában.

Most pedig térjünk vissza elbeszélésünk megszakított fona
lához.

Aladár egy szűk czellába ment, melyben arczczal befelé for
dulva, rongyokba burkoltan egy nő feküdt. Miután már sötétedni 
kezdett Aladár lámpát rendelt, mialatt a nő üt.erét vizsgáld, ki a 
legnagyobb forróságban volt. A beteg arczát lassan u lámpa felé 
forditá ; Aladár most jobban szeraügyie veheté betegét. Egyszerre 
mintha valami különöset vett volna rajta észre, sápadni kezdett, 
azután karjaiba kapva a nőt, a kétségbeesés hangján kiáltá el 
magát:

— Jolán ! Jolán I
Sokáig tartotta őt Aladár karjaiban, de Jolán mi életjelt 

sem mutatott. Kibocsájtá lassan öt karjai közül és visszahelyezé 
| fekhelyére. Kétségbeesetten állott most mellette Aladár.
| — Csak most, most az egyszer ne hagyj cserben tudomá-
; nyom ! kiáltá kétségbesetteu Aladár.
| Jolán nagy forró lázba esett, azonkívül lelkileg is beteg volt, 
. mit szerencsétlen helyzete vont miga után. Jolán, ki már szülői 

életében egyre fogyott; most midőn egyedül állta világban elha- 
gyatva mindenkitől, elgondolkozott azon, mi lesz belőle ? Ezen álla
potában támadt n rögeszméje, Aladárt felkeresni s igy indult a fő
város felé. De kevés pénze elfogyott, oly nagy és ismeretlen városban



és fökötelessége, hogy városunk minden egyes békés családjának 
biztossága megöriztessék. Baj ugyan nem történt, ez alkalommal, | 
de történhetett volna. S a mely golyó a vizit szobába lövetett, !
megtörténhetik, hogy jövő héten lökött szobába tör a életet vészé- ; 
lyeztet. Ki lesz a felelős ?

Zentán — írja a „Szab. Ellenőr- levelezője a közok- ! 
tatásügyi minister reudelete folytán elbocsájtott Czehe Győző, j  
Kobzy János, lteit,maiul Ferenc és Vida Sándor zeutai gymuasiumi ; 
tanárok helyébe az iskolaszék által dr. Ferenczi Alajos, dr. Mad- j 
zsar (?! Szerit.) Tiirr Lajos és dr. Fiilöp Adorján választattak meg 
rendes tanárokul. — Ugyanakkor töltetett be Bán Piroska, Se- 
bák Emília és Vida Sándor megválasztásával az elemi iskolában a. 1 
tanítói állomás. A 19.000 lakossal bíró Zent,a városnak a most, 
megnyitott három új elemi iskolával együtt 32 elemi, két osztályú 
polg. leányiskolája és egy négy osztályú algymuasiuma van.

— Tenierinbeii a folyó hó 8. és 9-ike közötti éjjelen bor
zasztó gyilkosság történt. A mondott időben uugy tömeg népség 
mulatozván a korcsmában, borozás közben összeveszett, mire a | 
korcsmáros az egész tömeget kiutasította a vendéglőből. Az utcára ' 
érve. újból összotusakodtak s közben egy GO éves családapa észre
vétlenül négy cmberneK a hasát egymásután felhasogatta s ha a j 
negyediknél észre nem veszik, hogy az előbb leszúrotta.k mind 
elhulottak: tovább is folytatta volna veszett dühének kielégíté
sét ; ekkor azoubnn egy jelenlevő izmos ember által megl'ogatot.t,
s a továbhi gyilkolástól visszatartatott. A leszúrtak közül 3 már . 
meghalt, egy még életben van, de megmaradásához nincs remény. 
Hogy ama veszett liyennával mi történt, tudósítónk nem irta meg. i

— A szabadkai „Agárász egyesület- f. évi szeptember 8-án , 
Szabadkán tartotta é'i közgyűlését Vojnich Jakab elnöklete alatt. • 
Az egyesület 42 tagot számlál és 700 írt vagyonnal bír. A tagsági í 
dij évi 10 frt. Az évi „aga rász-versenyt." Almáson fogja tartani j 
november hó 10 ón.

— A Báes-Bodrogh megyei gazd. egyesület elnökségétől a j 
következő értesítést vettük : A gazdasági egyesület újból megala- ; 
kulása alkalmából f. év tavaszán bátorkodtam a t. megyei közön
ség körében aláírási iveket szétküldeni, a végből, hogy az egyesület 
alapitó vagy rendes tagjai közé sorakozni kívánók neveiket sajátke- i 
züleg bejegyezhessék. Miután ilyen aláírási ivek közül még számos I 
példány forog künn, felkérem mindazon t. urakat, kik ivekkel ren- j 
delkcznek, hogy ezeket legkésőbb f. hó 25-ig hozzám beküldeni j 
szíveskedjenek, nehogy a legközelebbi egyleti közgyűlésre szóló 
tagsági meghívók szétküldésében tévedés vagy kesedelem fordul- i 
hasson elő. Szabadkán. 1879. szept. Hó lO-cn. Kitűnő tisztelettel j 
Voj ni ch Jakab,  egyl. aleluök.

pedig munkája után magát fenn nem tartható. Ily állapotban, az ! 
éhségtől gyötörtetve, rongyosan, elalélían találták öt egy utczasar- j 
kon és hozták a kórházba.

Aladár minden idejét mellette töltötte, összeszedte minden 
tudományát, mit ama keserves hét éven keresztül szerzett. Helyzete 
borzasztó volt. Ki miatt élte legszebb része, az iljuság, sivár lett, 
kit oly forrón szeretett s kit feltalálhatni s rajta segitni volt egye
düli óhaja, azt most megleli a sir szélén, hogy most igazán elbú
csúzzék tőle örökre.

ő orvos, ismeri legnagyobb kincsének kétségbe ejtő helyzetét 
és nincs reménye öt megmenthetni. Ily helyzetben virrasztóit egész 
éjen keresztül Jolán mellett Aladár.

Viradni kezdett, gyönyörű tavasz napnak néztek elébe, Aladár : 
még mindig ott virasztott, s most különösen látszok ügyelni Joián j  
minden mozdulatára. i

Jolán lassankint ébredezni kezdett, Aladár lélekzet nélkül 
figyelt. Jolán Aladár felé fordult hosszas nézés után kezét Aladár- 1 
nak nyujtá, s mosoly vonult ajkán. j

Aladár ürömtől ittasan kiáltó fel: I
Ő megismert! Meg van mentve ! Nem hiába tanultam!

A uap ez alatt teljes pompájában t'elkölt s bebocsájtú suga
rait a kis szobába is. Újra üdvözlete volt ez a napnak miként alt- • 
kor midőn Aladár megérkezett Jolánhoz. S e szomorú épületben nem 
félt beszökni egy kis madár, hogy ő is örüljön, hogy ö is üdvözölje 
az ifjú párt vígan csiripolva.

* *

Közvetlen a történtek után a hírlapokban olvasható volt, hogy 
Steincr József egy kis városi bank volt könyvvezetője, ki onnan ! 
pénz elsikkasztás miatt elszökött X. külföldi város egyik lebujában ! 
verekedés közben súlyosan megsérült, melynek következtében meg- ' 
halt.

Olvasták ezt Aladár és Jolán is, de a nemes lelkek bár az 
javukra szolgált, mert most már mi sem gátlá egybekelésüket, ! 
szánalmat éreztek drámájuk egyik személyének elvesztőn. i

A közönség köréből * *).
N y i l v á n o s  k ö s zö n e t .

Azon igen tisztelt egyéneknek, kik fonón szeretett s felejt
hetetlen emlékű családfőnk H ü u p tn ev  Rábertnek, f. hó 1 Lén történt 
végtisztesség tételén megjelenni szívesek, s a család fájdalma iránt 
őszinte részvétet tanúsítani nemesk. bliiek voltak: hálatelt kebel
lel forró köszönetét mond

Baja, 1879. szept. hó 14 én
a gyászoló család.

”> E rovatiinu közérdekkel osHzelUggö közlemények, beküldő felelősége 
inellett, díjtalanul közöltéinek. A szerk.

Irodalom, művész,et.
Be,küldettek :
1) „A f ö l d  és népei..11 Huilwald Frigyes és egyébb szerzők 

nyomán kidolgozta dr. Toldy László. 7. és 8. füzet, egy-egy füzet 
ára 30 kr. Mohner Vilmos kiadásában Budapesten ; megrendelést 
elfogad minden könyvkereskedés, könyvkötő és könyvügynök. Ajául 
juk ezen lapunkban iuár tüzetesen méltányolt földrajzi becses 
müvet a miveit közönség, a tanítók és tanárok szives figyelmébe, 
utóbbiaknak mint. kitűnő segédkönyvet, a földrajz tanításához.

2) „ 3 1  i k  M a g ya r Á b r á n d “ 1. „Nincsen annyi tenger csillag 
az égen-, 2. „Fogadásom tiltja szeretni'1, 3. „Ha be megyek-, 4. 
„Húzzad csak- . 5. „Nagy az én rózsám ereje- népdalok felett. 
Zongorára szerző Székely Imre. 18 lap, ára 1 frt 50 kr.

3. 4 eredeti n épda l (1 . Mágiái dal, 2. Tele van az orgona
fa, 4. Szeretném itt, haoyni, 4. Be sok csillag ragyog.) Szerzé és 
zongora kísérettel ellátó Huber Jenő. Ára 1 frt.

4. K é t eredeti m a g ya r d a l (l, Nincs e földön bubánatnál egye
bem, 2. Szelid s. ellő fú a mezőn ) Étiekhangra zongorakisérettel 
szerzé Beliczay Gyula. Ára 80 kr.

b ) nA  p iro s  b u g ye llá ris11 Csepreghy legújabb népszínművének 
legkedveltebb dalai. Énekhangra zongorakisérettel alkalmazta: 
AÍtsehul Rezső. Ára 1 frt.

6) „ E in  A lb u m b la tt- zongorára szerzé (lobbi Henrik. Ára I 
frt 05 kr.

7) „G russ aus B o sn ien " . Polka-Mazur, zongorára szerzé Pb- 
jakovits L. ívra 50 kr.

Mind a hat díszesen kiállított zenemű P ir n i t z e r  F rigyes mű , 
hangjegy- és zongora-kereskedő, mint kiadó tulajdona s közvetlen 
megrendelés vagy könyvkereskedők utján szerezhető meg.

A „Magyar Népvilág- 24-dik száma következő tartalom 
mai jelent meg : Novibazár és Afganisztán. — A „Magyar Népvi- 
lágu tárczája: A dagöi torony. Elbeszélés Irta Jókai Mór. (Vége). 
A szellőztetésről s a mi ezzel összefügg. Irta ; Kodolányi Antal - 1. 
Gorcsakov herczeg. — Olasz és Oszt rák-magyar. - Gr. Szapáry 
Gyula Becsben. — Benyomulás a novibazári kerületbe. - Az or
szággyűlés. —- Szegedről. A büntető törvény. — Az angolok 
megtámadása Afgánisztábau. -  A spanyol király házassága. Kép
pel.) — Gr. Andrássy. — Az osztrák magyar bank. ----- Királyunk 
Linczben. — Gyűlések. — Kié a szebbik? (Képpel.) — Aszfalto
zás. (Képpel.) — Különfélék : Férj, mint főnyeremény. Uj keleti 
átok. Néger rege az oroszlán fogásról. Mennyit ér két lábszár ?

Olvasni való : Árva rajkó a fal üvegről. (Vers.) Irta Csáktornyái 
Lajos. Akaratlan utazás. (Biár Luczián után francziából.) — 
Mi újság? -- Üzleti szemle. Képek: Mária Krisztina föherczegnö. 
Gy rmekkiálitás Amerikában. — Aszfaltozás.

Szerkesztői üzenetek.
M a n ti fi 1 K urnák Budapest! „Legutóbbi levelét" nem vettem, azért 

nem ih válaszolhatok rá.

Vízállás Hajiul.
II pont DUNA 84.38

fenik CSATORN A 83,00

Szepteinb, 16-á DUNA 86.23 
0  fö lö tt 1.37>

CSATORNA 85.36 
mélység 2.30

üzleti tudósítás.
Baján, 1879. szeptember 14-én.

Búza 11.20 zab 5.— bab 7.50 árpa 6-25 rozs 7.50 kétszeres 7.60 
köles 4.60 kukorica 6.—.

Az árak 100 kilogr. után.



Az e l s ő ő s. k l r .

D U N A G Ő Z  H A J Ó Z Á S I  T Á R S U L A T
póata* és szem élyszá llító  h a jó in a k

M E N E T R E N D J E .
PÚNlnhajóiniinetok:

B a já ró l B u d a p e s tre : kedden, szerdán, cslltörtököu, pénteken, szombaton és 
vasárnap pont reggeli 4 órakor.

B a já ró l M ohácsra : vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szőni 
haton reggel fi órakor.

B ajáró l O rso v a -tia la tz ig : hétfőn, szerdán és szombatot! reggeli fi órakor.
SzeiuélyszH llitútaajóiuenetek 

B a já ró l  B u d a p e s tre : naponként d. u. 3 órakor,
B a já ró l M o h ác sra  : „ esti 8 „

Felelős szerkesztő :
Dr. B A R T S C H  S A MU .

É r t e s í t é s .
Vau szerencsém a n. é. közönséget tiszteletteljesen 

értesíteni arról, hogy boldogult férjem által eddig vezetettK Á R P IT O S-Ü Z L E T
ezentul általam fog vezettetni.

Miről a n. é. közönséget azon bizalomteljes kérés 
mellett vagyok bátor értesíteni, hogy szives, megtisztelő 
bizalmával valamint boldogult férjemet, megajándékozta, 
úgy engem is megtisztelni s nálam rendeléseket tenni 
szíveskedjék, komoly Ígéretet tevén arról, hogy a bennem 
helyezendő bizalomnak megfelelni s azt pontos és jutányos 
ár mellett való szolgálat által kiérdemelni, mindenkor 
főkötelességemnek ismerem.

A n. é. közönség szives jóakaratába magamat ajánlva, 
kitűnő tisztelettel vagyok

Baján. 1879. szept. hó 14-én
Háuptner Róbert özvegye.

Azok, akik

ágyéksérvben szenvednek,
bérmentes kérdésükre megkaphatják minden díjfizetés nélkül, 
akár közvetlenül, akár az alább megnevezet' ezég közbe
jöttével, a használati utasítást, azon altesti sérvkenőcsre 
nézve, melyet Herisanban (Schweitzban) Sturcenegger 
Gottl. készít. Ezen használati utasításhoz számtalan kitűnő 
bizonyítványok és köszönetnyilatkozatok vannak csatolva, 
oly egyénektől, akik (.-201) kenőcs használata folytán teljesen 
meggyógyultak. Az elküldés bárhová is eszközöltetik.

A  k e n ő c s  ő r á  té g e l y e n k é n t  3  í r t  2 0  k r .  

K apható F o r m á g y i F e r e n c z  „Sz. M áriához4 
ozimzett gyógyszertárában Budapest.

h i r d e t m é n y .
A bajai kir. főgyumasiumot ellátandó cziszterczi rend 

számára az országos tanulmányi alap tulajdonába uiegrett 
Szemző-féle háznak a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Ministerinm 1879. évi augusztus 6 -án 20194. sz. alatt kelt 
rendelettel engedélyezett kiépítésére szükséges munkákra 
nézve zárt ajánlatu verseny nyittatik, melyre a résztvenui 
kívánó helybeli vállalkozók ezennel felhivatnak.

Az ajánlati tárgyalás alapját képező muukák költségei 
a következők u. m.1

Munka neme Forint. Kr 1X
Munka neme Forint Kr

1
Áthozat 28992 56

Földmunka 317 46 10 Asztalos 2542 —
3 Kőműves 19355 67 1 1 Padlózat 979 34

Födéuyvakoló 363 65 i 2 Lakatos 1076 60
Burkoló 1518 — 13 üveges 536 —

6 Kőfaragó 1584 27 14 Mázoló 794 81
Ács 2944 60 15 Szobafestő 633 — i
Tetőzetfedö 559 73 16 Kályli agyártó 430

9 Bádogos 827 61
Vasöutő 1521 57 !

Oldal 28992 56 összeg 35984 31

Az itt felsorolt munkák egészben is, de a körülmé
nyekhez képest külön-külön is fognak kiadatni.

A zárt ajánlatokban az ajánlati összeg számokkal és 
hetükkel világosan kiteendö.

Az ajánlatoknál a költségvetésben megállapított egységi 
árak szolgálóidnak alapul.

Több és köve ebb munkák a felsőbbileg helyben hagyott 
ajánlatok szerint lesznek számba veendők.

Az előre nem látott munkák csak az ezen építkezés 
vezetésére felállított bizottság által eszközlött előleges meg
vizsgálásuk és megállapításuk után fognak elfogadás végett 
ajánlat ba hozatni —- és annak idején a felülvizsgáló bizott
ság által véglegesen elemeztemi és érvényesíttetni.

Az 50 kros bélyeggel é.-> 5% bánatpénzzel ellátott 
ajánlati levelek a bajai cziszterczi-rendi-ház kiépítésére fel
állított bizottsághoz czimezendők és beterjesztendők.

A bánatpénz vagy készpénzben vagy törvényes és állam 
pénztár által készpénz fizetés gyanánt elfogadható államköt
vényekben csatolandó.

Az ajánlatok közötti szabad választás az építési bizott
ságnak feltétlenül tartatik fenn.

Világosan kiteendő a vállalkozók által benyújtandó 
ajánlatokban, hogy az általok olvasott és aláirt műszaki és 
kezelési, valamint az általános és részletes épitési, nemkü
lönben a szerződés gyanánt szolgáló ajánlati feltételeket 
megértették és magukat azoknak alávetik ; továbbá az iránt 
is kell nyilatkozniok, hogy az 5% bánatpénzt a munkák 
elválalása esetén 1 0 %-ra kiegészítik, mely összeg biztosí
tékul fog szolgálni.

Ezen óvadék a szerződés aláírásától számítandó legfel
jebb 8 nap alatt ugyanott, a hol az ajánlat és a bánat
pénz átadatott, okvetlenül leteendő.

A zárt ajánlatok folyó évi szeptember 27-ki déli 12 
óráig főtisztelendő Gebaur Izidor gymnasiumi igazgató ur
nái annyival is inkább nyújtandók be, mivel a kitett batár
időn túl beérkezettek az épitési bizottság által semmi szin 
alatt, nem vétetendnek figyelembe.

A fentnevezett munkákra vonatkozó költségvetések és 
feltételek folyó évi szeptember hó 17-ikétől ugyan e hó 
27-ilce déli 12 óráig főtisztelendő Gebaur Izidor gyúrna- 
siumi igazgató urnái betelciuthetők.

Baján. 1879. évi szeptember 15-én
Hanzély János,

ministeri biztos, mint az épitési- 
bizottság elnöke.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




