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Szőlőtermelés és horkezelés.
A székesfehérvári országos kiállításon a többi között 

tudvalevőleg borkiállítás is rendeztetett. Mint a kiállítás más 
ágaiban, úgy itt is többrendbeli, részben talán igazolt, de 
részben bizonyára igazolatlan panaszok is felmerültek. Ezen 
panaszok megczáfolására s az érdeklődő közönség felvilágo
sító tájékoztatására P o t h e ő  I m r e  előbb velenczei, most 
szentmiklósi termelő és pezsgőgyáros részletes czikket tett 
közzé a „Székesfehérvár és Vidéke" czirnü közlöny 125. 
számában, melyből a polemikus részek kihagyásával az ál
talános érdekkel és tudományos alappal bíró szakaszokat ki
vonatosan közöljük :

„Azelőtt, ha egy szőlős gazda újra kiakarta ültetni 
vagy nagyítani szőllös kertjét, vagy a tulajdon talaján lé
tező, a tapasztalás által jónak bizonyult fajokat használta 
vagy szomszédjától kért jó bort ígérő vesszőket / s a ter
mett bor ugyanazonos maradt. —- Most a vasút összeköt 
bennünket a világ minden részével, s ha uj szőlő ültetést 
akarunk készíttetni, nem elégszünk meg a száz éves tapasz
talás ajánlotta fajokkal, hanem hozatunk messze földről tra
mini, riszlinget stb. a talaji és égalji viszonyok minden te
kintetbe vétele nélkül. — Sok helyen sikerül a dolog, de 
a hegybor jellegének mindig ártunk. -  Most mania a sző
lészet, mert búza nem terem, s ha terein is, csekély az ára, 
tehát mindenki borral akar kereskedni s azzal meggaz
dagodni.

Jó áruezikk a búza, a szőlő, a bor, a szarvasmarha, 
a juh és sertés is, de csak akkor, ha jó ! Ennek elérésére 
pedig egy bizonyos rendszer szükséges, nem pedig kapkodás

és béketűrés hiány. — Mindennek meg kell vetni igen meg
gondolva alapját.

Mindenekelőtt szükségesnek látom az ültetendő szőlő
fajok vidékenként meghatározását. — Ezt azonban nem 
lehet Budapesten eldönteni, mert a mi teszem Neszraélyben 
jó bort ád, az egészen más talaji viszonyok között vagy 
rósz, vagy jó ugyan, de kevés bort fog adni. — A szőlő- 
fajok czólszerü megválasztása nagy tapasztalást és a helyi, 
talaji és égalji viszonyok teljes ismerését igényli. Hidegebb 
talaj korábban érő és édesebb, kevesebb sav tartalmú fa
jokat kíván, melegebb talaj ós jobb fekvésű hegyeknél már 
a zamat képződésre is lehet tekintettel lenni stb. Az ülte
tendő szőlőfajok meghatározását tehát, nem központi bizott
ságokra, hanem e czólból megye és járásonként alkotandó 
elismert szak férfiakból álló bizottságokra kell bízni. Elis
mert és köztiszteletben álló férfiakra kell bízni ! 1 különben 
nem keltenek bizalmat, s tanácsukat senki sem fogja kö
vetni. — Erőszakot gyakorolni szabad polgáron nem lehet, 
s nem is szabad. De igenis meglehet magyarázni, hogy öt 
akó riezling, tiz akó tramini, húsz akó sárfehér, harmincz 
akó vörösbor ugyanazon egy termelőnél nem képez kereske
delmi tárgyat, de képez már kisebb kereskedelmi tárgyat 
65 akó például teljesen egyforma sárfehér, s ha az egész 
illető hegy ugyanezt a fajt ülteti, már akkor azután a kül
földi kereskedő is be fog kopogtatni.

Másodizbeu nagy hatással van kereskedelmünkre a bor 
mikénti kezelje. Nézetem szerint kisebb termelőnek a de
rítés és iskolázás nem kezébe való, mert a kisebb termelő, 
termelő és egyszersmind kereskedő is nem lehet és a borok 
iskolázása roppant nagy gyakorlást, szakismeretet és némi

f á s a i
J á n o s  é s  M a r g i t .

(Francziábói.)

János és Margit szerették egymást.
Az ifjú magas, derék, munkaképes, muskulosus karokkal 

és lábakkal nczélból építve. Herkulesi válakkal; a leányka kicsiny, 
gömbölyű, szép alkattal, duzzadva az egészségtől, rózsás arczczal 
és bíbor ajkakkal, kék szemek és magas homlokkal, melyről szőke 
fürtök göngyülődztek, melyek hamisan kacsingattak elő a kis fő- 
k Ötöcs ke alól. Tahija karcsú volt, nyaka kerekded és melle a szob
rásznak látszott mintaképen teremtve.

A természet alkotta ilyennek. Nem volt affektált — nem 
igyekezett tetszeni. Kevésbbé okos mint szép volt; 16 évvel nem 
kell még, hogy bölcs legyen az embtr.

A véletlen a mezön hozta ókét össze egy estén. János 2 nagy 
ökröt hajtott. Margit meg füzíaágakat szedegélt, es a mint leha
jolt, hogí a csomagot felvegye, látni lehetett picziny lábacskáit a 
bokáig, és midőn egy langy zephir lengedezni kezdett, féllevonva 
köntösét, mely alatt látható volt egy pár remek lábikra kék savu 
harisnyákkal és fehér kötővel.

János megrendült és megállóit. És minthogy az ökrök job
bat nem tehettek — ök is megállották es kezdtek legelészni a 
zamatos füvet, mely oly nedves volt már az esti harmattól.

János lázhegyen ment elOre, megragadásul író Margitot es 
egy hatalmas csákót ezuppautott njHkara. Halk sikoiyt hallatott, 
megtekinté a szemtelent, aztán hangos kaczajba tort. ki.

— Te vagy az János ?
—■ Igen én vagyok.
— Csakugyan megijesztél.
— Margitom szeretlek!

Mindketten fülig pirultak, de kezeik találkoztak és két 
romlatlan ifjú ember örökköntartó szent szív frigyet kötött.

János még sohasem szeretett. Még nem nyúlt eddig mis női 
kézhez mint anyáéhoz, és a falubeli leányok tekintetei közönyösek 
voltak előtte.

Margit hajadon volt, tiszta mint a sziklapatak vize, mint a 
virág, mely felnyílik reggel a nap első sugáraival.

Ezen egyszerű silány emberek nem olvasták még ama köny
veket, melyek elhódítják az eszet ; mert sem János sem Margit 
nem tudtak olvasni.

| Ezen szót „szeretlek" mindketten először hallák és mégis 
i elpirultak és sziveikben sohasem sejtett érzelmek kezdének de- 
I rengni.
1 Sem a jót, sem a rosszat nem ismerők.
I Midőn még gyermekek voltak azt mondák az emberek dől-
; gozni kell, hogy megélhessünk: és ök dolgozának. Most még azt 
; súgta nekik Isten, hogy szeretniük kell és ők szerették egymást.
I A fák a nagy erdő szélén halkan, suttogva hajták egymáshoz

koronás fejeiket.
Hóbe-korba halvány holdsugár kacsintott a sürü fákon át, és 

a csalogányok is megkezdék már édes szerelmi dalaikat, s bele- 
1 vegyült a kakuk egyhangú kiáltása. A faluban az esti harang kon

gott és szó nélkül ültek egymáshoz egy ódon mohlepte fatörzsre. 
Atkarolá és szőke fürtéi nyakára hullának. Nem szabadkozott. 
Magához szóritá és ajkaik érintkezőnek. A fák még halkabban su
sogtak mint rendesen, a csalogányok elnémultak, sőt a kiváncsi 
holdsugarak is elbuvának az erdő legsűrűbb árnyékába.----- —

János és Margit elhagyók az erdőt, midőn ahold már maga
san állott a láthatáron. Szent nyugalom uralkodott erdőn ós me
zőn. Kézzel kézben mentek a faluba; a leány a nagybátyjához ; az 
fju a majorba



vegytaui képzettséget igényel. Egy bornak, melyben nincs 
kellé mennyiségű csersav, legalább hatezredrész borsav és 
9 —10 századrész szesztartalom, annak a derítés bármivel 
történjék, sokkal inkább ártalmára mint hasznára lesz; 
mert a derítő szer hatása a csersav mennyiségével van 
arányban. — A derítő szer mindig kétfélekép hat a borra, 
v e g y i l e g  és me c h a n i c e ,  a mennyiben t. i. az a 
csersav által parányi testekké összehúzott tojásfohérnyével 
vegyileg párosulván, súlya által azokat lefelé húzza s a 
hordó alján csapadék alakjában összpontositja. — Ha a 
borban kevés a csersav, a derítő hatása is csekély lesz, 
nemkülönben a szeszhiány végett vastag borokban is.

Az ily félig derített bor üvegre fejtetvén, okvetlen 
ihatlanná válik, mert a bennmaradt, derítő rothadáshoz ha
sonló átalakulást nyer, s a bornak nagyon kellemetlen sza
got ád. — Laikus kezében veszélyes a mesterséges csersav 
használata is, mert igen nehéz azt meghatározd, hogy az 
mily adagban adassák a bornak. Tagadhatlan ugyan, hogy 
mentői több csersavat adunk derítés előtt a bornak, az an
nál fényesebb lesz, de ha a csersav annyi, hogy a derítő 
szer azt nem emésztette fel, akkor a borbau megmaradt 
felesleg fanyar, kellemetlen ízt ád s a bor természetes za- 
raafát elöli.

Iía termelő eladási czélból palaczkozni akar, akkor azt 
tanulja meg bőven, úgy elméletileg, valamint gyakorlatilag, 
mert ha a palaczkozás sikerül is e g y  évben, még nagy kér
dés, hogy a rá következő évben, ha a természet áital ke
vésbé áldott borral lesz dolga, fog-e sikerülni.

A termelőnek, ki hordóbtn akar eladni, föteendője a 
tisztaság, 8 mindig annak idején teljesítendő gyakori fejtés 
legyen. A többi a nagybani kereskedőnek dolga.

Végül harmadizben nagy tényező a nagybani borke
reskedés emelését tekintve, a termelők s belföldi borkeres
kedők szoliditása, s a kormány e téren mikénti intézkedése, 
vám, vasút stb.

A borkiállításra vonatkozólag követett szakértő szer
zőnk két irányban tesz észrevételeket.

a) A kiállított borok kitüntetésének osztályozása. Untig 
elég a különbség a termelő és borkereskedő között, mert 
vendéglős szintén borkereskedő , s e kettő közti különbsé
get csak annyiból látom szükségesnek, mert termelőtől csak 
tiszta izü, jó, zamatos bort., borkereskedőtől azonfölül tü
körfényes, minden csapadék nélküli bort kívánok. Hogy a

Három hónapon át éltek igy ; minden estve látták egymást. 
Az ilju nőül akarta venni. Szent frigy volt ez és senkinek sem 
volt joga ellene fellépni. És mégis volt valaki, ki ezt tévé. És ez 
a pap volt. Midőn előtte állt János, sipkájával kezében, hebegve 
és dadogva említvén házassági tervét, nagy nyugodtan burnotsze- 
lenezéjébe nyúlt a fötisztdendö ur és majesztetikusan monda: 
„fiam te 20 éves vagy ós katonai kötelességednek ideje vau, nem 
nősülhetsz előbb míg a haza iránt kötelezettséged le nem rovod. 
Ezt a törvény követeli.

Derék lovagos lesz belőled és Margitnak mindenesetre egy 
pár évig várnia kellend — ezt beláthatod magad is..“ És daczára 
annak, hogy belátta, mégis kér nehéz könycsepp gördült le szemei
ből és aztán nagyon busán elment Margithoz, megmondani ueki, 
hogy mit határozott a pap.

A szegény gyermek magán kívül volt.
„Elvagyok veszve" monda, miközben könyei dusau csurog

tak szemeiből. János egy pár furcsa tintorgatásba vágta arczát, 
mint, férfiúnak szilárdnak kellett mutatkoznia; de midőn a siró 
Margitnak arczára nézett, az 8 szemei is könybe borultak ; igy 
ültek most azon helyen, ahol először csókolak meg egymást, és 
keservesen sírtak, hogy a követ is megrendíthette volna.

--------- Az ősz igen szomorú volt a szerelmeseknek.
Mint ritkábban láthatták egymást, mert Jánosnak nagyon 

sok volt a dolga, a molnár meg nem bocsátá egyedül ki többé 
gyermekét. És midőn a farsang eljött, mindritkábban lehetett Mar- 
gitot az utazán látni. Nem jött ki szobá,cakójából és szemei min
dig vörösek valának.

Egy estén a falu valamennyi lakói a „Fehér ló“-ba gyűltek 
össze. Nagy tánczrnulatság volt. Mindenki észrevevé a molnár szép 
hugáuak hiányát, és midőn a szép János sem mutatkozott, sokfé
lét súgtak egymás fülébe az emberek. Ez időközben a szegény le
gény kedvesénél volt. Felhasználta a molnár távollétét, ki szintén 
a vigalomra ment.

termelő hol termesztette borát s melyik évi, azt persze 
szükséges tudni, valamiut azt is, hogy a borkereskedő által 
bemutatott bor hová való, mert neszmélyi bortól sokkal 
többet kívánok, miut teszem azt fehérváritól. -  De hogy 
a bor ki által lett kezelve, a kereskedője kiről vette, stb. 
mind felesleges, s miut túlságos, csak zavarokra vezetne, 
és nehézkességet idézne elő. - Azt a szemtelenséget, hogy 
mástól vett két üveg borral Időzi a borkereskedő a ter
melőt, a termelő maga is megteheti, mert ez is vehet ismét 
más termelőtől, de sőt kereskedőtől is két üveg kitűnő bort, 
s megnyerheti vele a legelső érmet. — Az ilyen visszaélé
seket csak úgy lehetne megszüntetni, ha csak bizonyos 
mennyiségű bort szabadna a kiállításon kép viseltetni, ter
melőnek például 50, kereskedőnek 100 akónál kevesebb 
készletből álló borból ne legyeu szabad kiállítani. — Erre 
nézve lehetne azután a községi vagy helyhatósági bizonyít
ványt kérni. Es egy ily intézkedés már abban is elég in
dokolást talál, mert a kiállítások ezélja — nem egyeseknek 
egy-két palaczk borrali dicsekedésre, henczegésre, hanem 
kereskedelmi czikkea bemutatása és megismertetésére adni 
alkalmat.

b) A kiállításon közszemlére kiállított borok. Hogy 
festett vízzel töltve, vagy üresen állítjuk ki palaczkjainkat, 
a kiállítási helyiségben ez oly lényegtelen kérdés, hogy meg- 
vitatását nem tartom érdemesnek. — De hogy a kiállítási 
helyiségben a verseny alá bocsátandó borral töltve állítsuk 
ki palaczkjainkat, azt kereken a legnagyobb mértékben czél- 
szerütlennek találom.

Álló üvegben, a nap sugarának, hidegnek, melegnek, 
világosságnak kitéve, a bor, csak igen jó évben, igen 
jó fekvésű, jó talajú hegyen termett marad épségben.

A mint ezen előnyös tulajdonoknak csak egyike hiány
zik, bár a kezelés még oly szakavatott volt is, okvetlen za- 
varodás, homályosodás áll be. -- Lehet ugyan segíteni e 
bajon, szesz és csersav által. -  De az ily correctio nem 
a termelő kezébe való, mert a kiállítás ezélja egyrészt a 
nyers, másrészt pedig a finomított termékek, nem pedig 
egyes termelő vagy borkereskedő kezelési ügyességének is
mertetése, s ezen borkiállitási rendszer mellett a termelők 
nagyobb része le van szorítva a küzdtérről; holott abból, 
mert egyiknek vagy másiknak rneghomályosodott bora, épen- 
séggel nem következik, hogy az uem jó, ellenkezőleg igen 
jó lehet. — Én mindig többre becsülöm a termelőtől vett

Mi történt odahaza? — K é t s é g k í v ü l  v a l a m i  
n a g y  b ű n . --------------— -------------- ----------- ----...

Egy pár nappal utána Margit sápadtan, összeesve fájdalom
tól a földre sütött pillákkal ment a falun át. Hosszú idő után ma 
látták ismét először. Minden kapun, minden ablakból kiváncsi öa 
gúnyos tekinteteket lűvellánek reá.

János nem mutatkozott. Látni lehetett volna az erdő szélén, 
mint járkál vadul fel és alá. miaént tekint minden irányba, mintha 
attól félne, hogy meglepik. Mit csinált ott — nem tudora.

Télen, midőn rothadni kezdett már az őszkor lehullott, leve 
lek, nagy ijedtség uralkodott egy napon a faluban. Az erdő kerü
lő kutyája^z erdő szélén egy lombhalom alól egy gyermek hulláját

Nincs sok mondani valóm. Csendőrök jöttek a faluba, komoly 
birák, egy öreg ur okulárral — hihetőleg az orvos — és János 
és Margit a városba idéztettek.

A dolog az esküdtek elé került. Az ügyész nagyszerű vádbe
szédet tartott, melyet a védő még nagyszerűbben replikáit, mire 
ismét a vádló nyert szót, és sok igen igaz és szellemdux dolgot 
mondott. És midőn ismét a védő felelt, könyezett a publicum 
kőnyeztek az esküdtek és a birák. Sut, amint a lapok írták a 
vádló is künyüit törölé.

De ez mind nem segített. Nem tudom, hogyan jött, hanem 
mindkettőt 10 évi súlyos börtönre ítélték. És ezt a jogosság érde
kében.

Hol történt a dolog ? Istenem, mindenhol, ma is történik _
történik mindennap 1

Épen mert mindennapi történet, azért igaz is.
Jllltz Sándor.



olyan bort, mely megtörik, mint a mely tiszta marad, ez ( 
utóbbiban nagyobbrészt túlsók lévén a aavtartalom. — Isten 
őrizzen pedig oly bortól, mely nyitott üvegben több napig 
tiszta marad.

Részemről oly kiállításon soha s<m vennék részt, me
lyen a bírálat alá boesájtandó pezsgőből ómat hetekig valami 
állványon kellene tartanom, a megtöréstől ugyan nem félnék, 
de borom többé vagy kevésbbé elvesztené szénsavas légtar
talmát, s ezzel csipösségét, s gyöngyöző tulajdonát is. Pe- j 
dig dugóimat egyenesen Spanyolországból hozatva, noha da- ) 
rabja minőségéhez képest négy, egész nyolcz krajczárba . 
kerül; mégis nagyobb része álló üvegben, a bor által nem j 
nedvesítve, összeszáradva és a szénsavas lég nagy nyomásá
nak engedne. És ez áll nem a pezsgő palaczkozott borokra j 
is. Csakhogy ezeknél egészséges, jó dugó használata mellett 
tovább tart a lég behaloltsa.

„Kivitelképes, exportképes, palaczkozott bor!" ez na
gyon nagy szó nem egy, de számtalan borvidéket tudnék 
megnevezni, a melyen termett bort két évi — nem a bor
hamisítás keretébe vágó — iskolázással sem lenne képes 
úgynevezett kivitelképessé tenni. Pedig kitűnő jó borok, 
világpiarczot érdemlők. És az ily szőlős kertek tulajdonosai ■ 
mind ki legyenek zárva a kiállításokról ? vagy évekig tart- ; 
sák boraikat és vesztegeljék beuut fekvő tőkéiket, mig 
igényt tarthatnak kitüntetésre?

Mig kisebb termelő egyszersmind borkereskedő is akar 
lenni, addig borkereskedósünk sóba sem lesz nagyszerű. — 
Meglehet ugyan, hogy itt ott találkozik egyes termelő, ki
nek különös összeköttetések folytán sikerül eredményt elő- • 
mutatni; de ez egyes pont, nem pedig egész hazánkat 
átölelő kör. Kisebb termelők egyesüljenek, s csak a nagy 
termelő legyen egyszersmind kereskedő is.

H Í R E K
— A bajai törvényszék visszaállítása ügyében a 

város és vidék küldöttsége e hó 8-án tisztelgett az or
szágházban a miniszterelnök és igazságttgyminiszter uraknál.

A küldöttséget L a t i n o v i c s  Gábor országgyűlési 
képviselő ur kalauzolta, ki oly részletesen s oly alaposan 
indokolá Baja város és vidékének népességi, forgalmi, pénz
intézeti, kereskedelmi, fekvési, közlekedési s nemzetiségi 
viszonyainak ah.pjáa itt egy uj törvényszék felállításának 
szükségességét, hogy maga a miniszterelnök, kinek szavai 
szerint oly sokszor és oly indokoltan kérelmezte már kép
viselőnk a  bajai törvényszéket, a felhozott, indokokat „a 
legnyomósabbaknak* s a vidék óhajait „a legindokoltabbnak 
és ^jogosultabbnak" monda, és egyúttal azok komoly figye
lembe vételét annak kijelentésével Ígérte, hogy Baja város 
és vidéke iránt a legjobb indulattal és előszeretettel fog a 
végleges döntésnél viseltetni. — Kevéssel később ugyancsak 
Latinovics képviselő ur az igazságügy miniszterhez vezető I 
a küldöttséget, s a többi indokokon felül kiemelé, hogy 
Baja város uj épület és börtönök építésére is hajlandó volna, 
sőt bizonyos részben a fentartási költségek fedezését is meg 
ajánlá. A minister igen szívélyesen fogadá a küldöttséget s 
kijelenté, miszerint a törvényszékek számainak végleges 
megoldása még a jövő kérdése s a jelenlegi szám csakis j 
ideiglenes jelleggel bir, és ha majd a végleges megállapo- | 
dás kerül napirendre, Baja város és vidékének méltányos ; 
indokait a maga részéről kellő figyelemre fogja méltatni, 
jóllehet a végleges döntés azután a miniszter tanácsot és a I 
törvényhozást fogja illetni.

f  Szondy Mátyásné szül. Devics Irma, f. hó 14-én reggeli | 
3 Órakor jobblétre szenderült. Áldás és béke hamvaira !

— A máramarosi petroleumforrások. A kőrösmezei petro- i 
leumforráaokkal végre czélt értek; u. i. nov. 8-ikán, mint lapunk
nak Írják, 13 ölnyi mélységben egy kis medenezében tiz liternyi 
petróleumra bukkantak. A fúrásokat kettöztetett buzgalommal 
folytatják, s petroleumtartalmu nagyobb üregek felfedezése közel , 
kilátásban áll.

— Nincs többé süketség. Uj találmányt jelentenek Ame
rikából. El is nevezték .,audiphonu-nak, magyarul halld készülék.

A neve „phon“-nal végződik ugyan, hanem azért nem Edison találta 
fel. A feltalálót Graydonnak hívják s foglalkozására nézve pro
fesszor Cincinnatiban. Az egész áll: először egy kis elektromi- 
krophonból, melynek rezgő lemezéből zsinór szolgál ki, s ennek 
végéről egy fadarab lóg. A süket ember fogai közé veszi ezt a 
kis fadarabot, s al  aki vele beszélgetni akar, keresztülbeszél az 
elektroinikrophonon. A süket ember minden szót megért, csupán 
arra kell ügyelni, hogy a zsinór feszes legyen.

— Császártöltésen f. hó 15-én uj postahivatal lép életbe.
- Rablógyilkos czigányok. Borzasztó rablógyilkosság 

történt a napokban G á 1 s z é c s közelében. Két balkereskedő zsidó 
a vásárra indult egy egy szekér hallal. Az egyik elébb elindult s 
midőn az erdőbe ért, egy czigánycsalád támadta meg. A czigányok 
meggyilkolták a zsidót, a halat elszedték és 40 forintját rabolták 
el. Az egy órával később utána indult társa megtalálta a holttestet 
s kutatni kezdé a gyilkosokat. Egy közeli kunyhóban el is fogták 
az egész családot, épen amint halaf főztek. -- Elfogatásuk után 
mindent bevallottak.

— Az urosz nyelv hadseregünkben. A közös hadügyminis- 
terium rendeleté folytán november 16-án kezdődik az orosz nyelv 
tanfolyama a hadügymiuisteriuiubun. A hadügyministerium egy 
parancsban a táborkar miudeu tisztének kifejtette az orosz nyelv 
ismeretének fontosságát és egyszersmind hangsúlyozta azon felsőbb 
helyen nyilvánított óhajtást, hogy minden táborkartiszt lehetőleg 
elsajátítsa az orosz nyelvet.

Csodabogarat.
Előfizetési felhívást vettünk ily czimü újságra :
„ Né p i s k o l á s o k  l a p j  a,“ melynek czélja „gyermek- 

nevelés és népoktatás", s mely, épen mint ezen ezéi kívánja rö
viden és érthetően igen sokat akar mondani és adui." Tartalmáé 
havonkint egyszer megjelenendő 1 frtos lapnak: „Nevelészet. Miu- 
taoktatási példák. Tárcza. Iskolai finomabb ötletek. Levelezések. 
Különfélék. Vegyesek." Szerkesztő: Zágonyi György, néptanító 
Nagyharsánybau.

Türelmetlenül várjuk legalább még a következő két lap hir
detését és előfizetési felhívását :

„Ki sdedovodások és G y e r m e k k e r t l á t o g a -  
t ó k l apj a ,  melynek czélja kisdednevelés és gyerrnekkertészet 
s mely filozófiai egyszerüségi mondatokban, szavakat alig használva 
(pl. „Ich setzt eiu Nichticb") még rövidebben é érthetőbben igen 
sokat akar mondani és adni. Tartalma : „Nevelészet. Mintaokta
tási példák, Kisdedovodai és gyermekkertészeti raintajátékok. Tár
cza. Gyermekkerti finomabb ötletek. Levelezések. Különfélék. A 
legújabb tánezuemek. Udvarlási és szépelgési szabályok. Vegyesek.

„ Cs e c s e mő k  és k i s d e d e k  l apj a , "  melynek 
czélja a divatellenes es csak a köznéphez illő anyatejjel valő neve
lést helyettesíteni. Megjelenik éjjel-nappal több Ízben és szájhoz 
hordatik azon urficskák és nagysácskák számára, kik ezen korcs
lapokkal elárasztott világba szerencsésen beléptek, a járás-kelés
sel még nem vesződnek s a gyermekkertet látogatni még nem 
akarják. A legegyszerűbb mondatok és szavak teljes kizárásával 
igen sokat mond és még többet ád. Tartalma: Dajkászat. Minta- 
emlék. Bögre. Szopózacskó ezueza. Csecsemői finomabb ötletek. 
Levelezések, stb. -  h.

Ü/.letl tudósítás.
Buján, 1879. norember 12-én.

Búza 13.10 zab 6.20 bab 10.40 árpa 7.50 rozs 9.05 köles 6.80 
kukorica 5,80 uj 5.50.

Az árak 100 kilogr. után.

Vízállás Baján.
C pont DUNA 84.88

fenék CSATORNA 83,00

November 14-én. DUNA 86.41 CSATORNA 8487
0 fölött, 1.53 mélység 1.87

Felelős szerkesztő :
Dr. BÁRT 8 0 H SAMU.



Nyilvános köszönet.
Alulirt indíttatva érzem magamat, a 

város tekintetes tanácsának, az izr. •hitköz
ség érdemes képviselőségének és mindazoknak, 
kik boldogult édes atyáin

HIRSCH LAZÁK úrnak
f. hó 7-én történt végtisztességén való meg
jelenésük által súlyos veszteségünk iránti 
részvétüknek tanujelét adni szívesek voltak, 
legmélyebb hálámat kifejezni.

Baján, 1879. nov. hó 11 én
A gyászoló család nevében : 

lílrsch Károly.

Haján, a B a c h r a c U-féle házban lévő

és vegy es- ker eskedése
egybekötve egy keresett

dohány kis tőzsdével
j u t á n y o s  teltételek mellett átvehető.

Bővebb értesítés nyerhető a tulajdonosnál.

J A M eg h ív ás  részvevéare
a. hamburgi kormány részéről b iz to s it

!f n a g y  p á n z - lo tte r iá ra  üycremóiiydbcu, il1
mely alkalommal ,'jC

jr 8 m i l l i ó  4 9 0 , 0 0 0  b í r o d .  M á r k a  1;
1879. űec. 10-töl 1880. május 14-ig biztoson nyerendő. (ff & ?, 

Eme ujabbi játéktervezet 7 osztályba, 94,000 sorR-^ |lk fr- / 
lljj egy gyei és 49.000 nyoreménynyel történik, ezek között |$,
|  vannak főnyeremények

4 0 0 ,0 0 0  b ír M árka,
il I e t ő lég__________

nyer. márka nyer.
) 1 350,000 5
, 1 150,000 2
i 1 100.000 54

1 00.000 0
1 1 50,000 6ő
. 2 40.000 213
, 2 30,000 12

5 25.000 2
' 2 20,000 031
12 15.000 773

1 1 12.000 950
,24 10,000 20450

A nyeremény húzások terv szerint hivatalosan vannak tj 
£ megállapítva. "
j> Eme nagy s az állam által biztosított pénzsorsjáték 
rlegközielebbi nyereményhuzásaira n
> 1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka vagv 3'/» írt o  
[\1 fél „ „ „ „ 3 ,  „ l*/4 „ j'™'
U1 negyed r „ „ „ IV, „ „ 90 kr
r A koruiány részéről biztosított eredeti sorsjegyek, 
Irinem tiltott Ígérvények) a vételárnak készpénzben! vágyj 
k postautalvány utján! beküldése mellett általam még a leg- 
1/ távolabbi vidékekre is beküldetnek. ,
P 8TEI1VDECIKER bankháza által rövid idő alatt 
|Lkövetkező nagyobb nyeremények, úgymint 125,000, -|ir. 
Ü80,000, 30,000, 20,000, többször 10,000 bir. márka lettJ ) 
í  a legpontosabbm kifizetve és ez által sok család sze-vj[̂  
^rencseje megállapítva. • ;
V Csoportozatunk mindig a szerencse kegyeltje volt,.
Öennélfogva tehát mindenkinek csak a legmelegebben ajál- 
1 hatjuk.
j] Minden megrendelő az eredeti sorsjcgygycl együtt, 
liegy hiv. játszótervet, a húzás után pedig hiv. nyeremény 
.kimutatást kap. _ j
• A nyeremények kifizetése tervszerüleg vagy a sze
rencsés nyerő óhajtása szerint történik, 
i Bizalommal kérjük a megrendeléseké: f. hb 30-ika 
: e lö lt beküldeni a régóta jó hírben álló ezéghez:

Steindeoker József!
Damrathorstrasse

bank- és váltó-üzletébe Hamburgba.
U. i. ST E L X D E C K E R  bankháza, mint a legso li- J 

I d ab b  ismeretes, e szerint tehát nem szorul bővebb ajánl-fl 
pgatásra.

3W* Tüdőfájdalmak és étvágytalanság.
Hoff János, császári és királyi udvari malátakivonat.főzdéje és 

malátakészitmény-gyárának, Bécsbcn, Grabeu, Biáuuer- 
strasse Nr. 8.

Letfnjahh gyógy jelentések.
sm r M ell- és g y erm e k  b a jo k tó l  m e g sz a b a d ítv a  l l o i f  J á 

n o s  m alá ta - g y ógy  k ész ítm én y e i á l ta l .  " W
Elismerve, hogy nőm mell- és gyomorbetegsége az első és 

valódi Iloff János-féle uialátakivonat-egészségi sör használata 
által nagy mértékben javult, kérek e kitűnő gyógyszerből, posta
utánvét mellett, még 11 palaczkkal küldeni.

Eger, (Magyarország.) N ém et by E lem ér.
törvényszéki telekkönywezető.

A Hoff Ján os-féle  m alíitaiitvonat 
kitűnő hatása.

Tisztelt uram! kérem, szíveskedjék nékem, postautánvét 
mellett, 15 palaczk malátakivonat-sört és 5 zacskó ezukorkát 
küldeni. Miután a malátasör annyira jót tett nékem, ajánltam azt 
több barátomnak, kik abból szintén fognak megrendelni. — 
Keszthely, Ncumnrk Jó zse f.

Hoff J á n o s  cs. k i r  u d v a ri  m a lá ta k ész it-  
m énjr g y á r á n a k  B ecs G rab en  B ráu n er- 

s tra sse  8.
Maros-Vásárhely.

Tisztelt uram 1
„Miután az ön gyógyhatásos és jeles HOFP-féle malátaki- 

vonat-gyógykészitményeit már több éve saját magamon sikerrel 
alkalmaztam, és most ezen készítményeket egy más szenvedőn 
akarom megkísérteni,'„kérek mielőbb ti palaczk maláta-kivonatu 
egészségi sört, ■/, kilo malátacsokob dót 1., 1 zacskó malátaczu- 
korkát és 1 üvegcse sűrített maláta-kivonatot, valamennyit poB- 
tautánvét mellett számomra küldeni.

Czimem: Schwartz Rainer cs. kir. kapitány a Lajos bajor 
herezeg nevét viselő gyalog-ezred ti2 számú tartalékparaucsnok- 
ságnól Maros-Vásárhelyen.

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

Mária-Nostra. Teljes tisztelettel
Dr. Mombaur János, fegy házi orvos.

L eg ú jab b  h á la ira to k  B ecsből és B u d a
p estrő l

a 20. évi szűk lélegzet és általános testi gyengeségben elért rendkí
vüli üdvös hatásról, érkezett Ilofl' János, a legtöbb európai ural
kodó udvari szállítójának csász. királyi udvari nmláta-prilparaium 
gyárához, fiécs Grabeu, Britiinerstrasse Nr. 8.

Mintegy 20 év óta szüle lélegzetben és gyengeségben szen
vedtem ; úgy, hogy az utóbbi időben mar nem voltam képes a 
szobákon járkálni. Három hónappal ezelőtt az ön híres maláta- 
kivonatu sörót és maláta-bonbonjait kezdtem használni; a baj, 
melyet minden egyéb gyógyszer nem birt gyógyítani, az ön ma
láta készítményei segítségével teljesen megszűnt. Most egészséges 
és erőteljes vagyok s minden tekinti tben jól érzem magamat. 
Kötelességemnek tartom önt erről legőszintébb hálakifejezés mel
lett értesíteni és kérem, hogy ezt közzétegye. Egyúttal örömest 
kész vagyok ezt mlndekinek szóval is megerősítem.

Wimmer Johanna, 
Gumpendorferstr.3. 1. Stiege 

2. Stock Thür 16. Bécs.
Főraktár : Baján Michitscli István urnái.

Nyomatott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




