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E lőfizetési árak
Ke ősz évre . . . f> Irt — kr.
Fél „ . . . 2 frt 50 kr.
Negyed „ . . . 1 fit 25 kr.
Tnnitóknak egy évre 3 frt — kr.

H irdetések
a legjntfinyoanbban számittaíniik. BAJA

v e g y e s  t a r t a lm ú  h e t i la p

Sserkesstőség
hova a lup szellemi részét illető 

közlemények küldendők: 
R o f l i u n ü l f i i  <13. ■ ■ A in.

Az előfizetési pénzek és hirdetési 
dijak Nánay Lajos könyvnyomdá

jába küldendők.

MegjoU'ii iniiKlen vasárnap. E g y e s  s r á in á r a S k r. Ivu/,iratok nem adatnak vissza.

A leány-iskolák fejlesztése.
I .

Élőié Iái ható volt, hogy amint az 
prre hivatott faktorok valahára egész 
jóakarattal és dicsérendő áldozatkész
séggel a népnevelésrc és oktatásügyre 
fordi'ják figyelmüket,, a leányiskolák 
fejlesztésének kérdése is napirendre 
fog kerü ln i; mert tagadhatóan, hogy 
valamint a belvárosi , és Glück-féle 
hú iskoláknál, úgy itt is sok még a 
teendő és pótolandó.

Midőn ugyanis 1870-ben dr, llay-  
nald Lajos bíbor nők-érsek á r  kiaputl- 
hatlan áldozatkészsége, a boldogult Ku- 
binszky M ihály félsz, püspök lángbuz
galma, s úgy a törvényhatóság, mint 
Latinovics Gábor akkori prépost-plé 
bános és sok m ásom  közreműködése 
folytán  az iskolanénék leányiskolája vá
rosunkban megnyílt, sokan azt hitték, 
miszerint bőven lesz gondoskodva a 
h'ánynevelésről, ha az eddigi 2 tanító 
helyett itt négy tanerőt beállítanak.

A tapasztalás azonban ellenkezőt 
bizonyított!

A z általános tankötelezettségnél 
fogva, mely 18G9 — 70 ben még koránt
sem volt végrehajtva, nem 2 — 300 
leánynövendék, mint előre tervezték és 
számították, hanem átlag 6 - 600 leány- 
gyermek tátogatja folyton az iskolanénék 
tanintézetét, s évonkint még valami 
100 jelentkezik rendszerint a felvételre, 
a külvárosok I. és 11. osztályú tanu
lóiból, kiket azonban sokszor lehetetlen 
felvenni, mert az illető osztályok már 
is tultömöttek úgyannyira, hogy átlag 
1 70— 190 já r az 1. osztályba.

Mivel hasonló állapot mutatkozott 
az óvodában is, mely 1870-ben 8 0 - 9 0

gyermeknek volt szánva, de hová rend
szerint 2 0 0 —250 gyermeket iratnak 
be évonkint., igen természetes, hogy az 
intézet kibővítése már rég szükségessé 
vá lt, s az 1883. évben kiadott értesítő
ben a 8. pont alatt idevágólag szintén 
azt. olvassuk, hogy „az iskolaszék két 
Ízben foglalkozott, már e kérdéssel; Varga 
és Hunyady építészek terveket, is készí
tőt,tele ennek megvalósítására, ha a 
törvényhatóság vagy más jóltevők módo
zatokat találnak a költségek fedezé
sére".

A  kérdés, ííjdalom, azóta elaludt 
a hitközségi képviselet szervezetével egye
temben, mely sok egyéb kérdés megol
dása mellett hivatva lett volna a katho- 
likus jellegű iskolák fejlesztésére is 
módokat és eszközöket találni, mint, ez 
az alapszabályokban is k i lett m ondva; 
de mivel a szükség mindig jobban 
m utatkozik , csakis aludt, az, nem halt 
meg, s oly féi fi ikra várt annak meg
valósítása, minőt dr. Iváuovics Pál és 
Drescher Ede polgármester urakban bírni 
és tisztelni szerencsénk van, kik nem 
riadnak vissza eleve minden nehézségtől, 
hanem bátran szem beszállnak a küzdel
mekkel is, s kik, ha egyszer közökbe 
vettek valamit, nem hagyják azt többé 
elaludni, hanem szívós kitartással küz
denek azért mind addig, inig a czél utol
jára is el van érve, mint ezt igazolja a 
felvégi n j iskola , és remélhetőleg iga* 
zolni fogja mielőbb a belvárosi fiú 
iskola felépítése.

Mint a „B ajatt 10-ik számának 
vezérczikke és az ezt követőleg közzé
te tt jegyzőkönyv mutatja, most a nép
nevelési bizottság, s itt töképen dr. 
Ivánovics és Drescher urak karolták 
fe l a  leányiskolák fejlesztésének kér 
dését, 8 miután ezek nevei teljes garan-

tiát nyújtanak arról, hogy sem a belvá
rosi fiú iskola építése és a Glück-féle 
épület kibővítése, se pedig a polgári 
leányiskola kérdésének megoldása nem 
fog újból ad graccas enLndas elodáz
tam'!, szívesen elmondjuk mi is e t.vgyrn 
vonatkozólag nézeteinket, még pedig 
fűképen azon szempontból, vájjon az 
iskolanénék iskoláival kapcsolatban , 
illetőleg annak kibővítésével és fejlesz
tésével lesz e czélszerübb a kérdéses 
polgári leányiskolát létesíteni, vagy 
pedig azt teljesen figyelmen kívül hagyva, 
egészen új tanintézetet kell-e majd be
állítani ? 1

(Folyt, köv.)

A rothadásnak ellenálló két 
burgonyája) .*

Azon körülménynyel szemben, hogy 
a burgonyák oly nagy mérvben a rotha
dásnak alá vannak vetve, különösen a 
mezőgazdászati köröket, érdekelni fogja, 
midőn megtudják, hogy a „Magnum bo- 
num" és a „Champion" nevű hasonfa- 
jokban azon burgonyanemek találtattak, 
a melyekben minden előnyök összopontosii- 
va vannak s melyek éppen a nehéz 
talajban kitünően tenyésznek s nedves 
években is úgy mennyiségre mint minő
ségre nézve is kitünően jövedelmeznek. 
Mindakét nem megérdemli mezőgazdáink 
legnagyobb figyelmét, különösen azokéf, 
akik nehéz, nedves, hideg, nem drainiro- 
zott talajokon gazdálkodnak, mert eddig 
mindakét burgonyanem a rothadásnak el
lenállt s nedves években is bő termést 
adott.

* Ezen érdekes czikket Melis Km&nuel apar- 
dubiczi (csehországi) gazdászati egylet titkára küldöt
te be közlésre.

A „Magnum bonum", a híres angol 
tenyésztő, Sutton tenyésztménye minden 
kétséget kizárólag egyike a legjobb búr- 
gonjanemeknek, alakja hosszas veséded, 
néha gömbölyű ; rügyei egészen laposak. 
Ezen faj az 1883. londoni burgonya k i
állításon 1000 különféle faj mellett az 
első jutalomdijaf nyerte. A  „Champion* 
egy Arbroathban (Skótországban) Nikol 
John által magból tenyésztett vidéki 
burgonya, mely termelési és ellenállási 
képessége végett a britt tartományokban 
olyan kcdveltté lett, hogy az angol és 
skót mezőgazdák a tenyésztőnek hálájuk 
jeléül becses ajándékot adtak. A „Cham
pion burgonya" gömbölyű, mély rügyű 
s az első rangú étel s takarmány bur
gonya, földfeletti szára nem enged a 
dudvának felnőni, beárnyékozza egész Ő9zig 
a földet s porhanyóvá teszi.

Mindakét fajta rendkívüli termé
kenysége mellett a következő példák 
tanúskodnak : „ \  „Magnum bonum*
burgonyát — Írja Koséi A. Rothkoste- 
letzben (Csehországban) — minden gaz
dának a legjobb lclkiismerettel ajánlha
tom, mert a leghidegebb és legnedvesebb 
földben is minden rothadásnak ellentáll 
1 kilóból nedves földben 45 kilót kap
tam. — Zika plébános úr Kbelben (Cseh
országban) 1 kiló „magnum bonum*-ból 
3 év alatt 105 hektoliter szép egészsé
ges burgonyát kapott. A „Champion" 
burgonyáról is a legkfdvezóbb jeleutések 
jöttek. A gácsországi Sirowy Ju st bérlő 
Írja : Szívós, áthatlan talajban 5 kiló 
„championt" termesztettem, s mégis 75 
kiló nagy egészséges burgonyát kaptam.

Sok írásba kerülne, ha it t mindazon 
számos , kedvező jelentéseket előadni 
akarnánk, a melyek ezen két burgonya
fajtáról hozzánk küldettek s elég lesz ha 
megmondjuk, hogy most a kevésbbé

TÁRCSA.
Egy gyermek története.

Irta: IIUGO VICTOR.*
Világra hozva őt, anyja kiszenvedett,
A végzet szeszélye ily ádáz mint lehet?
Egy anyát mért öl meg, gyermekét megtartva, 
Hogy majd mostoháknak legyen gyűlölt rabjai 
Atyja még ifjonti, más nőt vett uj évre,
Egy éves a kisded s — pária szegényke I 
Hájos kis ártatlan, rósz óra szült téged!
Ám egy jó aggastyán gyámja, s írévé lett,
Ez agg volt nagyatyja. Gyakran ilykép védnek 
Lenni kezdőt olyak, kik mar nem is élnek.
Az agg is a kicsiut anyjaként dajkálta,
Gyászolt jó lányáról más se maradt rája.

Ha korunk már hajlott, jók se vagyunk másra, 
Mint hogy kiket üldöz nyomor, sors csapása, 
Hozzánk menekülnek bizalommal, hittel,
S ezer kis gyermek-kéz csak hozzánk esd miud fel. 
Kell is hogy legyen itt aki áldást hintsen,
Ki a sötét égre enyhe fényt derítsen,
Szivekből a részvét, hogy még ki no haljon, 
Anyátlan kisdedhez & füves dombaljon 
Legelő kis kecskét ki oda vezesse,
8 folyton a s z e r e t e t  igéit hirdessej 
Ki az élet terhét eltűrni segítsen,
Legyen agg vagy ifjú, — mindegy. Ezért Isten 
Ki szenvedőt torit szenvedő szemekre,
Az anyát élvévé, mást adott helyette,
Telet a láng iránt fogékonynyá téve,
Női szivet adott az agg déd kehlého.

Palika kis éltét úgy keidé mint árva,
Nagy szeme bámulva nézett a világba (
Ártatlan gyermekkor hangjain gyügyögve 
Örült az égboltnak, mely kékell fölötte ;

• Hugó Victor 8í3-i k s z ü l e t é s  i 
Ünnepli most az egész müveit világ, Etiropi 
részéből érkeznek az ősz bárdhoz a lelkes 
hangjai Ez alkalomból lapunk is, a naj
légcsődéitahb müvéből a . S z á z a d o k  l e
ja -  utolsó (IV-ik) kötetéből közli e megható szép
ségű elbeszélést, formahű fordításban, a ,F  o t i t 
T u u l -  czimfit Legyen ez a mi hódolatunk, mely-
\ jt \  9 MtJkmMk Mjtoíuak !,mk>

Angyal volt, az élet aranyos korából 
Nagyatyja bámulta: mily édes, mint béjol,
Mint a nyár reggele, amint a nap fölkelt, —
Óh miként imádta ez alkony e reggelt!

Az agg a gyermeket házába vezette,
Hol fák közt tág rónán elláthatott messze,
Mily messze egy gyermek szeme s vagya érhet 
Zöld, nyári mezükben pompáztak a rétek, 
Fölöttük az erdők s vizek lehe lenge;
S a ház tág kertjében illatot lehellve 
A sok dÚ9 virágágy Palikát beczézte, —
A virág nem képes aljas irigységre I

Itt szórta virágit alma s baraczk Iája,
Szamócza cserjéje az utat elzárta,
Hajló fűz borult rá fénylő viz-tükörre,
Mintha a habok közt nympha-had fürödne;
Kis féBzkek mélyéből, hymnuszt zeugve lágyan 
Csevegett a madar, hála szólt dalában,
Moha közt a csermely, lomb közt a szél zsonga, 
Rajtuk egymást űzte árny s fény váltakozva, 
Sugáros azúr-ég vidám összhangjától 
Ujjong, nyár díszében a föld közel s távol,
Pali angyal volt ez éden közepette.
8 megszokta e magányt, hol minden szerette.

Ily kert, mondd, nem bájos ? Benn cg> agg s 
egy kisded,

Az ég nagy költője, uz Isten, tekintsed 
Bármi művét, igy tesz, ily művészin tár-it 
Emelve egymásnak eltérő vonásit, —
Gyermekét a rózsák, az aggét a gyerek,
A rózsák pajtása, — az agg meg a keret 
E képen; — zöld pásziton csupasz gyermekrepdes 
April illatában! Virgil, ez mi kedvesI 
Oly bájos, oly gyönge, aggódni kell érte, 
Szegény édes gyermek, hogy az őszt megérje, 
Mérges szél lehelt rá születése peresén,
Úgy lehet a sirba Jó szülőjéhez mén.
Szoptatni kall, — e tiszt var egy hű kecskére, 
Egy tarka gida lesz Pali tejtestvére.
8 mert a gidu szökdell, az e m b e r  mért 

mászszék?
Pali járni aknr S a jo agg szól: .Vársz még . ? 
Nem? Nu jó, hát járjunkI- .

— Hogy ing a picziny láb,
Kg) bútor -  úhar/bdis, egy kő 3cj 11a, mind gat,

sápj á t
s minden 
ovácziók 
tv költő
g e n d á-

Melyet mig kikerül, a kis láb s térd reszket, 
Ám ez iinbolyás közt erőt nyert s nem vesztett, 
Mint az ág, bár hajlong, azért nő s nem vész ki -. - 
Egy év — niár daczos kor; egy szó : nőni s — 

győzni 1
Pali egyet lépve, most próbái uj léptet,
(Ep igy tesz, nézzétek anyák, a tiétek I)
Mily vidám kép I Egy agg egy csecsemőt kisér : 
— „Bátran lépj! Most magad!- — úgy! Pali 

nem is fél,

Újra lép, most imbolyg, megáll, megint bátran 
Útnak indul, lépked; nagyatyja nyomában 
Aggkortól remegő kézzel istápolja 
A kicsiny imbolygót, maga is támolygva ;
S egy hibás lépésen kaczag miud a kettő.
Óh, ki festhetné ezt! mint egy dalra keltő 
Nipsugaras erdőt, vagy egy csillag fényét,
Ki érti egy gyermek csengő nevetését ?
Az égi szeretet ártatlan fönsége,
S öntudatlan báj, mely nem lopózik félve,
Nyílt homlok, amelyen tiszta dics sugárzik, 
Tudatlanság, mely már mindent sejtni látszik, 
Együtt van a gyermek kaczajábau mind itt,
S az Ur látható lesz és az ég megnyillik.

Az agg, tisztes alak, bibliai szinte,
Kire a Hóreben társául tekintve
Maga Mózes is tán, — most nem volt egyéb 6,
Mint egy jó nagyapa, unokáját féltő;
Ellen uetn all hatván a gyermeki bájnak,
Teszi, mit a kisded szeszélyi kivannak ;
S boldog e. kis agynak fejlésit ellesve.
Pali is mindeunap uj dolgokat kezde,
És a kis gondolat haagokba tör mar ki,
Aztán emelkedve szuvakha mer vágni,
Majd megakad egy szón, mit hogy nem tud, átall, 
8 eszmék, szavak helyett egy dalim csap által, 
Pali is igy tűzött egy hangot a másra.
Csodás (laborokat halkan dudorászva,
Cseveg, csicserg folyton, szünote nincs uappal,
8 a vén ház csodálja édes áhítattal;
Ahol haliák, mindütt mosoly kelt és béke, 
Mintha dala jel volu’ egy  egy ünnepélyre,
8 róla susogtak a kertben a fák, lombok,
8 Palika boldog volt, kedves és oly boldog !

A h á z a t a nyújtott tiszta gyönyör árán 
P a lik a  u ra lta  j u a g y a ty ja  m in t b á rá n y

Úgy fogad szót neki: „Várj atyusl* — vár 
szépen,

„Vagy: nem: jöjj 1“ — s az agg jön. A tavasz 
a télen

Így uralkodik az ifjú kor jogezimén,
8 ily égi összhangban élt igy együtt szintén 
A zsarnok unoka s elnyomott nagyatyja,
Mintha a január a májust ringatja!
Mig ezer tészekből árad a madárdal,
Az ártatlan két lény boldogan ott járdái,
Egyik gyermek nyolezvan, a más meg két éves, 
Mit az már elfelejt, ez már tudni képes,
8 a gyermek lelkének nincs éje, homálya, 
Gondolkozik; — az agg oktatgatja rája, 
Nugyutyját meghinni tanítja a kisded,
S egymástól tanulják csodálni az Istent. 
Mindent együtt teszuek, együtt alva, játszva, 
Oh, meunyi szeretet egy oly piczi házbal 
Egy szobiban laktak, ki is együtt járva,
S mily égi alkalom uj kedves órákra 
Az első betű, mint volt az első lépés 1 
8 nagyapa nem győzi, eléggé gyöngéd és 
Kényeztető néven hívni a kis lelket,
Mondván: „Oh te édes, te aranyos gyermek I*
S mily gyöugód párbeszéd, mily bizalmas szavak 1 
Mesében csevegnek igy a kék madarak: 

„Vigyázz kicsim : az viz . . . Ne siess • par
ton . .  .

Ej, ládd, lucskos lettél . . . 1 * * * S * * 8 „Atyus nem akartam * 
.Kő van ott . . .- „Vigyázok.* „A .fűre lépj 

szépen -
8 a íönségcs szép nap a mély azúr égen 
Teljes pompájában leragyog mosoljgva,
Mig nz agg a gyermek homlokát csókolja.

Az atya e közben jól élt uj nejével;
Hiába, a sírból a halott nem kél fel,
Ua a házban már egy uj lélek a kedvel 
Egy kis fiút is szült a második hitves j 
Pali ezt se tudta, — minek isi Oly boldog, 
Nagyatyjával ő oly vidám, derült volt ott,
Nem törődve mással.

A nagyapa elhunyt.
Midőn Scmtől Bach el, jó Boáztól inog Rútb 
Ezt Imiink : .Sírjatok, meghalok !• ők sírtak ; 
He egy gyomok mit >ud titkáról a simák/'



vagyonos gazdáknak is alkalom nyuj- 
tatik, hogy ezen két burgonyanemet ma
guknak megszerezhessék, és tenyészthes
sék, mert a gazdászati kísértő állomás 
Ve8kában Sezemicz mellett (Csehország
ban) elhatározta, hogy kisebb gazdáknak 
az egyik vagy másik fajtának 5 kilóját 
50 krért termesztésre át fogja engedni. 
Miutáu bebizonyított tény, hogy bizonyos 
időtartam alatt (s ba 20— 30 évet is 
tenne) minden burgonya elöregedik 8 
elfajul, ha mind csak gumók által te- 
nyésztetik, a vetésváltozás nagyon taná
csosnak mutatkozik, hegy végre a bur
gonyarothadásnak gát vettessék.

Különfélék.
— Junkovich Aurél főispán úr 6 

méltósága az elmúlt héten hivatalos ügyek
ben Szabadkára utazott, hol lelkes ovatiókban 
részesült. A szabadkai közönség, mely ér
demdús működését osztatlanul elismeri, ün
nepélyesen fogadta, diszebédet rendezelt 
tiszteletére.

ksj llymen. Budai János kir. törvény
széki biró, szabadkai lakos, a törvényszék 
egyik legmunkásabb és képzettebb tagja, volt 
bajai kir. aljárásbiró, eljegyezte a szabadkai 
társaskörök egyik legműveltebb bő gyét Ba
bits Mari kisasszonyt. Állandó boldogságot 
kivónunk.

2 K itüntetés. Az 1348/9. évi honvédek 
betegsegelyzo és temetkezési egylete, Mi l á -  
s e v n -  M á r t o n  helybeli k i r .  küz -  
j . g y z •> ur«t. múlt havi illésén, jótekony- 
>*!.i érdemeiért — d i s z  t a g j á n a k  
>mi s/'oita. s az erről szóló diszokmányt 
• i íz n s marni u is kü dóitp.

— A bajai ifjúsági egylet által e hó 
18-án rendezett felolvasási estély jól sikerült.
S t e r n Abris tanár ur „ A hollandok és a tu
lipán mint észvesztő14, S c h e r e r  Sándor 
tanár úr „Emberbaráti intézeteinkéről tartott 
előadása mindvégig lekötve tana a szép szám
mal egyb-gyült közönség figyelmét.

** Hyinen. S a l y  De z s ő ,  félegyhá- 
zai k'r. aijarasbiró múlt kedden jegyezte el 
M i I á se  v i ts  Mártou kir. közj-gyzö ur 
kedves és szellemes leányát: I l o n á t .  Fel
hőtlen eg viruljon a hó szerelmet egyesítő 
frigyre.

* Portómentesség. A kormány meg 
engedje, hogy az ipartestületek levelezései 
portómentesseget élvezzenek, miután az ipar 
testületek iparhatósági jogokat gyakorolnak.

O  Nt. Puck István kér. jegyző, apa
tini p'ebános »z apatini, zombori, paldnkai, 
bácsi es a kulai espereskerületek hivatalos 
iskolalátogatójául Ő Eminencziája által ideig
lenes minőségben kineveztetett.

y '  Kiegyezés A Schön Samu-féle 
fizetés képtelen társaság hitelezői egyezségre 
léplek s igy az ügy békés megoldást nyert.

Csak áll 8 bámul . . . Olykor mondotta nagy
atyja :

Gyermek, én meghalok, téged ah elhagyva I 
S nem lesz agg nagyapád, aki úgy szeressen. . . “ 
A kicsiny e szókra nem vetett ügyet sem,
8 nem tudván, az mit tesz, csak ujjongott, édes 
Gyermek-nevetéssel.

Oly gyarló, szegényes
Kis falusi templom, mint minők fönntartják, 
Fogadja magába Pali holt nagyatyját;
A lelkész ott mormol, hanyagul imázva, 
Szomszédok, barátok belépnek a házba,
Megadni az aggnak a végtisztességet;
Künn tavaszi mezben pompáztak u rétek 
A sötét menetet tarkázva színekkel;
Pár egg rezgő hangon imát lebegett el,
A menet aztán itt egy mély útba tért le, 
Melynek peremén egy beverő tehénke 
Bámuló szemeit le nem vette rólok ;
Ünneplő ruhában vonultak a pórok,
R a szegény koporsót Palika kisérte.
A menet a kicsi temetőt elérte,
Melynek mohos fala, beomolva itt-ott 
A templom felé nyúlt; puszta, kopár kis folt, 
Min niucs büszke sírkő, vagy iratos emlék, 
fisak sorba szegényes, barna lakeresztkék 
Mutatják, kiket vett az Ür itt magához : 
Kepkénynyel befutott fa-rács, ócska-záros,
A falba bei óva, reteszül éjjelre;
A gyermek megáll ott, a rácsot nézdelve,
Csak azt nézi folyton, — mily különös látvány !

Gyermekek előtt a sors egy látomány tán,
8 azt hiszem, szemükben csak álom az élet;
Haj I kelő csillaguk hamar árnyba téved.
Tali három éves . . .

—„Te kis sátán-gyermek I 
Szenvedhetlen gonosz! KI, el, vagy megverlek I 
Türhetlen amit tesz, amit mer büntetlen,
Hogy én az asztalnál eddig is tűrhettem I 
A ruhám leönti, kiissza a tejet,
Kenyérre és vízre a pinezébe veled la 
Kit szidtak igy V Palit. Szegény kicsi féreg !
Hogy nagyatyja meghalt, egy idegtű lépett 
Csakhamar a házba, ót ide vezetvén,
Ez volt atyja, -tt meg egy nőt láiott, keblén 
Egy kis csecsemővel, s e gyerek volt öcauc,

V Esküvő. Rónay Ede siklósi gyógy
szerész hétfőn vezette oltárhoz ózv. Kohol* 
rauach Samuné kedves leányát: Josefin kis
asszonyt.

* Kiderült lopás. Treszkits Lajos ba
jai polgárnak házában lopás lelt elkövetve 
az év elején, d«* a tettes kinyoniozása nem 
sikerült. A múlt héten a káros Zomboibau 
járt, hol az utczán egy sztanisiesi czigányou 
ruháját felismerte. A tettes azonnal elfogatott, 
s beismerte, hogy sztanisiesi czigányok tár
saságában hatoltak be káros lakásába, s a 
szobában volt ágy- és ruhaneműnket ellopták, 
azokat maguk közt felosztották. Kolompár 
Lajos, igy nevezik a kézrekerült tettest, a 
bajai kir. jbilóságnak adatott át, társai azon
ban megszöktek.

* Uróf (íuberiiatls Angelo hazánk 
ezen kitűnő vendége mirczius Ill án, azaz 
hétfőn Szabadkára érkezett. A városi ható
ság több tagja és a nemzeti Casinó választ
mánya a tudós férfiút megjövételekor ünne
pélyesen fogadlak s d. u. 3 órakor tiszteletére 
a „Nemzeti*4 S * * 8 szállodában diszebédet rendez
tek, melyet este a színház egyvelege* mű
sorból á ló díszelőadása követett.

*l)r. Aut unó vita József, Szabadka város 
főorvosa, a 1 m á s i A u t u n o v i t e M á t y á s 
szabadkai kir. közjegyzőnek és földbirtokos
nak kitűnő képzettségű és közszeretetben 
részesülő fia f. ho 7-éu jegyet váltott bajsai 
V o j n i t s I l o n a  kisasszonnyal, V o j a i t s 
S i in o n földbirtokos bájos és uemeslelkü 
le anyával.

— Tűz volt vasárnap reggeli 6 
órakor, mely alkalommal a honvéd-kaszárnya 
istállóinak egy része lett a lángok martalé
kává. A helysziuen gyorsan megjelent tűzol
tók karöltve u honvéd legénységgel csakha
mar eloltották a tüzet.

— Vuskuton hétfőn a délutáni órák
ban szintén tűz ütött ki, s daczára a gyor
san érkezett segélynek, mégis 10 ház égett 
le. Bajáról a tűzoltók szintén kinn voltak.

* Szabadkán az ujonezozás — Írja a 
„B. E." — rosszul ütött ki. Az előállított had 
kötelesek közűi csak 147 találtatott alkal
masnak. a z  1-sö korosztályból nem jelentkz •ti 
207, a II-ikból 99, a III-ikból pedig 80, fe
lülvizsgálatra rendeltetett 05, szomkorodába 
küldetett 92; tehát f. év május havában az 
utóállitásra kötelezettek létszáma 035. — A 
város 128 katonával adós maradt. Az elma
radottakból — azt hisszük - - a  létszám 
könnyen ki fog kerülni.

% Pécsett f. hó 5-én volt A r a d i  Emí
lia, a színigazgató leányának s a társulat 
közkedveitségü nnivájának jutalomjátéka s 
egyúttal búcsúja a színháztól, mert a kisasz- 
sz.onyt a napokban vezeti oltárhoz Egry Bé a 
ügyvédjelölt. Színre kerültek : „Becsületszó", 
„Szerelmi varázsital" és mint újdonság „Egy 
kis vihar" ; mindhárom darabban, de kivált 
az utolsóban tűnt ki a jutalmazott s a kö 
zöuség, mely a színházat minden zugában 
megtöltötte, számos koszorúval„gyönyörii bök-

A nő nem soká várt, hogy dühét kiöntse 
Minden anya egy spbynx, szive gyöngéd s — 

vészes,
Sötét ha féli, gyűlöl, ámha szeret: fényes ; 
Gyermekihez gyöngéd, máséhoz kegyetlen ;
Ha kell, — tűr, apostol, mártír s látnok egyben 
De gyermeket, ki aranyhajti, kedves,
IJfey üldözni, kihűl talán ember sem lesz ! 
Tölgyfa árnya után szúrós kusza cserje, —
Mi más ez I Gyülölség oly nagy szeretetre.
Pali ezt nem érté. 11a hazajött este,
Mintha a szoba is sötét éjbe veszne, 
ügy látja ; s ott zokog hosszan, késő éjig,
S borzong mint a sásbojt, min a szél fut végig 
Csak fölijed mindig, nem pedig fölébredt, - 
Ab ! szegény kis gyermek, gyászos sors szült 

téged.
ügy érzi: e háznak nincs ablaka, napja,
Az érkező hajnalt hidegen fogadja.
8 az se ü-iner rája ............„El, cl, nem tűr

lek meg 1“
Kiált a inostohn, s a szegény kis gyermek
Csak el;sompolyg . • • • ■ Mintha egy bölcsőt

bérűiének 1
Nem rég oly vidám még, most vége kedvének,
(íy aszol érte sok hű madár s virág-társa,
Nemrég százszorszéj' volt, most gyászos ár-

vúcska
»— 8zcnvedhetlen, lusta, a szemétben fekszik" — 
Szidja a nő, kinek csak az övé tetszik ;
Apja meg nem bánja, — nejéhe szerelmes, 
Angyalt látva benne, izeszélyinek kedvez;
8 mig a nő Palira jó szemmel se nézhet,
A szil kokra gyakran jönnek hízelgések, —
De nem neki szólnak.

— „Jöjj szerelmem, éltem I 
Isten, mily gyönyörű angyalt adtál nékem,
Egy daruh ég itt ez, pólyába bekötve,
Angyal maiudt s mégis gyermek lett belőle; 
Karonibuii az éden, teli szerelemmel,
Mily szép vagy, mily édes I Belőled lesz ember j 
8 mily usgy, mily nehéz mar, mint egy járó 

gyermek,
Hadd csókolom lábad, piczi térdedet meg! 
Éltem tel Hu látlak, égi >ugar száll rám “
8 Pali ruetulékszik, ahogy egy kis bárány 
Vagy egy lesló rózsa emlékezni képes,
Mintha rtg neki is szólott volna még ez,

rátákkal s cgvébb értékes ajándékokkal lepte 
meg a távozó művésznőt, kinek az előadás 
végeztével hatszor kellett megjelennie a lám
pák előtt, mintha ezzel jelezni kívánta volna 
a közönség, mily nehezen válik meg kedven- 
ezétől. Sz. K.

Bács-Botlrogh vármegye alispánjá
tól Minthogy gyakorta fordul elő azon eset, 
hogy az útlevélért folyamodók kérvényei nin
csenek felszerelve a s/.abá yszerint előirt bé
lyeg- és kiállítási díjjal,szükségesnek tartom 
az erre vonatkozó fennálló szabályokat a 
kővetkezőkben figyelmébe ajánlani. A külföldi 
útlevél kiállítási dija 1 frt, bélyeg illetéke 
szintén 1 írt. Ila az utazás czélja Törökor
szág, úgy ezen felül még 2 frt 40 kinyi 
láttamozási dij is fizetendő. Napszámosok, 
munkások, ip<«rossegédek és cselédek azonban 
1 irt helyett 5 kr. kiállítási dijat és 1 frt 
helyett csak 15 krnyi bélyegilletéket tartoz
nak fizetni, a 2 frt 40 krnyi láttamozási dij 
azonban egész összegében reájuk nézve is 
fennáll. — Költ Zomborban, 1885. évi mAr- 
czius hó 12-én. Az alispán és főjegyző hiva
talos távollétében : Mihályi János főügyész, 
mint alispáni helyette?.

5  BAcs-Boüroglimcgyo kezelése alatt 
álló Kovács József féle ösztöndíj a lapuul az 
alapitó levél értelmében egy nem nemes szár
mazású ifjak részére l'enturtott és évi 1(10 
írttal egybekötött ösztöndíj állomás még a 
most folyó 1884/5 ik iskola-év kezdetén ür • 
sedésbejővén, ('elhivatnak mindazon megyebeli 
származású római katholikus hitvallású, sze
gényebb sorsú, nyilvános és országosan ör
vényes bizonyítványok kiadására jogosult 
tanintézetek tanulói, kik ezen állomást el
nyerni óhajtják, hogy ez iránti folyamodvá
nyaikat az alapító levél értelmében az illető 
tankerületi kir. főigazgatóságok diján folyó 
évi április hó 12 ik napjáig alólirotthoz nyújt
sák be. A pályázók folyamodványaikban a 
tanulmányaikban való jó előmenetelt, — a 
lefolyt tanév mindkét feléről — rendes isko 
lai bizonyítványokkal a most folyó tanévben 
elöhaladott és erkölcsi jó magaviseletét, szor
galmat, elmebeli tehetséget az illető tanár- 
testület bizonyítványával igazolni, azon felül 
pedig származásukat, szülőik állását, családi 
létszámát és vagyonállapotát, okmányilag 
kimutatni kötelesek. Zombor, 1885. évi inár 
czius hó 10-én. a z  alispán és főjegyző hiva
talos távollétében : Mihályi János, főügyész 
mint alispáni helyettes.

Eladó ti kötet „ M a g y a r  L e x i 
kon*4 nagyon jutányos áron. Hol? meg
mondja a kiadó-hivatal.

1*1 A „Képes Csilládi Lapok*4 25. 
száma Melincr Vilmos kiadásában igen vál
tozatos tartalommal jelent meg. Egyes szám 
ára 15 kr.

© S'/.ülótcnyésztén magból. N o b b e 
F. kimerítő kísérletei szerint a szóló magvai 
közül csak néháuy százalék csiraképes és 
ezeknek csírázó ereje is igen csekély. Mig a 
fii, gnbonaneinüek és ehhez hasonlók már 2 
nap után legnagyobb részt kicsiráznak, a sző
lő magjai, hasonlóképen számos fa- és cserje 
magjaihoz, csak hetek, sói hónapok után 
csíráznak ki. L’gy látszik, iiogy a nemesített 
szölöfajok sokkal kevésbé biruak csírázó crö-

Étkét most úgy kapja, egy zugban, a földön,
De némán tűr, nem szól, szentiből nem jön köny, 
Oh néha oly erős a gyermekek lelke I 
Olykor búsan ül, az ajtóra meredve.

Egy este keresik, nincs sehol a házba.
Tél vihara dúl künn, zúzos fákat rázva,
Az éj ezer vészt rejt, zúgva borzasztóan . . . 
Künn kis lábak nyoma látszott meg a búban.

Aztán megtalálták a gyermeket másnap.
Most emlékeztek már, hogy niiutha sírásnak 
Hangjait hallották voln’ a rideg éjben,
Pár még nevetett is, azt vélve, idétlen 
Gúny hang sírja folyton e szót: „Papa, papai*
8 most nz egész helység, ürege, apraja 
Aggódva keresi, megtalálták végi • ,
A temető-rácsnál, ab de már nem élvei 
Hitb'g, mint az éjjel, meredt, mint a szikla,
A kis test, a kis lub, mely idáig buta ;
Hogy talált egyedül c szomorú helyre ?
Egvik kis keze még a rácsot ölelte,
Mit bogy felnyithasson, hasztalan próbálta :
Ab, érzé, hegy itt vun egyetlen barátja,
A sötét magányban soká szólogatta,
Hasztalan I Nem ébredt szegény ugg nngyatyja, 
8 pár lépésre tőle összerogyott végre . . .
Hogy amaz föl nem kelt, 6 pihent melléje.

Kucziúny ( íéza.

Partos Dezső ur apró üzletei.
Rajz. —

Irta ; TOLNAI LAJOS.
Az egész város területén nem volt 

o-yan szép pont meg egészséges hely, mint a 
Lóber-utczábai), az oláh templom mellett. 
Itt is a kéményseprő háza előtti széles szög
letet tartom a legkiválóbbnak. Kertek, gyü
mölcsösök, nem messze a szőlőhegy s tete
jében igazi koronául a lombos, sötét, kekes 
erdő. Hogy lehetett itt játszani a sok sze
gény csizmadia, asztalos, varga, szabó és 
hivatal s.oiga fiuknak, leányoknak, reggeltől 
estig!

A H o lló  mész áros vén darabon tja  o t t

vei, mint a közönséges fajok. A friss szemek
ből vett, jól érett szóin magvak csíráznak 
legjobban, mig a levegőn erősen szárított 
magvak amúgy is már csekély csírázó erejük
ből sokat vesztettek. A bcszáradt szölöiu inek 
magvai hasonlóképen vesztenek életerejükből. 
A csirnágynak felmelegítése 18 és 20 fokon 
túl (egész 25 és 30 fokig) nem mutat kedvező 
hatást; 2—3 napig tartó gyönge erjesztés 
kedvező befolyási gyakorol a csírázásra, lm 
a magvakat ezen művelet után azonnal elvetik; 
de az erjedés hat napi behatása folytán a mag 
vak minden csírázó képességüket elvesztet
ték. (ÜL M.)

Megrémült borbély. Egy madridi 
borbély űz étben a minap nagy rémület volt. 
Egy idegen ur, midőn a borotválkozás kín
jait végig szenvedte, a borbélysegéd kezéből 
kivette a borotvát ezen szavakkal: „Hadd 
lássam, élesre van-e köszörülve?44 De ebben 
a pillanatban a borotva mflgíoghatlan módon 
eltűnt a kezéből és az idigen egy nagy kony
hakést tartott a kezében, melyet hirtelen a 
nyakára tett, bogy öngyilkos módon végett 
vessen életének. A vér hatalmas sugárban 
szökött töl és mire a megrémült borbély és 
a jelenet, többi tanúi magukon kívül feléje 
ugrottak, az. idegen ur felemelkedett, udva
riasan meghajtotta magát, egy pénzdarabot 
vetett a pénztárusztalra és mosolyogva távo
zott. A mulatságos öngyilkosa hírneves bűvész, 
Hermáim tanár volt.

E g y  kitűnő szer. Budapest. Folyó 
hó 5 éu lio/.zám intézett becses tudakozására, 
ezennel vau szerencsém értesíteni, hogy a 
Braudt R. gyógyszerész svajezi labdacs ii, igen 
jó hatásunk s az éu gyomorbajomban és szék
rekedésemben n legjobb szolgálatot tettek s 
bajaimon alaposan segítenek. Ezért a svajezi 
labdacsokat (a gyógyszertárakban egy doboz 
ara 70 kr.) mindenkinek legjobb meggyőző
désemmel úgy ajánlom, mint a leghasznosabo 
gyógyszert, Fogadja a tekintetes úr legben- 
sobb köszönetéin tértük. Örökké bá ás leköte
lezettje : Ebenlülirer Oszkár, VII. kér. Dob- 
utcza 8.

Jó kereset. Egy szerény, jó bizonyít
ványokkal ellátott fiatal ember, ki magát 
helyi ügynökké kiképezni akarja, ajáulatos 
feltételek mellett azonnal alkalmazást talál 
NEID LING ER  G czégnél

Putktatigek.
H a j ó t ö r é s  a l a t t .  .Tisztelendő atya I — 

monda a kapitány a bajó lelkészének, ba ez a 
vihar még egy félóráig tart, akkor félóra múlva 
mindnyájan a tnenyországban leszünk.44

„I s t e n  m e n t  m e g  a 11 ó 1144 kiálta rémül
ten a tisztelendő.

V a l ó s á g .  Az országúti mutalótáblán olvas
ható: „Eoionczig három inértföld. A ki azonban 
nem tud olvasni, menjen a legközelebbi faluba, ott 
majd útba igazítják.*

Uj s e p r ő .  „Jegyezzétek meg magatoknak44 
adta ki nem régiben a reudeletet egy újdonsült 
háziasszony a cselédségnek: „ha kétszer csöngetek,

Őrizte kora tavasztól késő őszig a juhokat, 
berbécseket a kaszárnya oldalában, u gyepes 
partokon, a vágott orrú flaszterezö bolond, 
kutya unoka-öcscse (de tán fia volt, csak 
m in merte a katonás feleségének bevallani,) 
iit sípolt, dudorászott örökké a malaczok és 
baromfiak mellett; a szenes székelyek itt 
állottak meg a jó vásár után a ezéhmester 
ur korcsmájában, hol mindent aini rósz, tise- 
tesseges áron lehet kapni deáknak, profé- 
szórunk, ügyvédnek, kis hivatalnoknak, — s 
ezekkel egy társaságban a kerti bódé alatt a 
polgárság részének is. A szomszéd kis falvak 
papjai is sűrűn belátogattak a komához, vá
rosi képviselő úrhoz, egyházi tanácsos- és 
számos egyletek vezér tagjához. Igen, mert 
egy érdekeit jól felfogni tudó modern korcs* 
marosnak, fökép ilyen kisebb fészkekben, 
omiud Vardomb városka is — minden köz
életi tisztesség csak úgy hull az ölébe. E 
mai reális kor meglelte embereit!

Itt ezen a pompái réten játszanak mai 
nap is az utcza gyermekei, fiai és leányai 
és korlicly mesterlegényei, kiknek balzsam és 
gyógyszer ezer gondjaik közt a gyermekkel 
vuló ártutiau játszás.

Segíteni kell az ifjaknak, mutatni a 
jobb logásokut lapdábau, bukfütybeu, él más 
hasznos népszerű játékokban — hogy legyen 
belőlük ember, s ba úgy hozza a jó szeren
cse ; országos képviselő, r a körülményekhez 
képest hol uz egyik, hol a másik oldalou. Utt 
ahol a gyümölcs előbb zsendül, s jókorább 
érik.

Sokan vannak a gyermekek, bizony so
kan az iskolák nem olyanok, hogy minden* 
kit befogadhassanak. Talán nem is szabad. 
Ez a templomok joga csuk.

Mmt a mágus politikában hogy vaufiuk 
kiválóbb vezér egyéniségek, úgy itt U. Ku-
k.i' Adolf ezukrász gyermekei a zászlóvivők}



jöjjön be az inas, ha egyszer csöngetek, jöjjön lm 
a szolmleúiiy s lm egyszer nőm ('songotok, jöjjön he 
a szabácsué.*

A s z í n h á z b a  n egy nagyon magas férfi ölt 
egy alacsony előtt. Ez utóbbi, kissé rövidlátó lévén, 
az clüt'e Ulö nmgasnak odú szól:

„Kérem tessék leülni.“ Azt hitte ugyanis hogy 
áll. Erre a magas férfi felkel, hogy azt, a ki őt 
megszóllitotta, megkeresse. „Oh, most még a púdra 
i« lel száll* — kiált fel az alacsony.

A z o k a  g y e r m e k e k !  Pista lelkem, mond i 
a nagyuéne, ne torzítsad el arezodat, mert egyszer 
majd a jó Isten megharagszik, aztán úrükru úgy 
hagyja.

— Nemde, nagynéni, mikor kicsiny voltál, a 
te arezodat is úgy hagyta V

Közgazdaság.
A malaczok felnevelése

(fi.) A inárcziusi malacunkat min- 
den gazda szereli, mert. tudja, hogy az 
ez idő t/íjban világra jött malaczok 
pompásan gyarapodnak és kitünően ér
tékesíthetők. A ki tehát tenyész-koczát 
tart, lásson utána, hogy áprilisban le
gyenek piaezra való mnlaczai. Másod
szor ősszel li dzzék a kocza, hogy a 
malaczok a tél bekövetkeztéig már egy 
kissé megerősödjenek.

Egy jó tonyész-koczának sokszor 
10 15 malacza is van. A nagy szá
mon azonban sohasem kell örülni, mert 
az mind'g az egyes állatok minőségének 
rovására megy. Különben is csak anuji 
malaczot nevelhet fel a kocza, a meny
nyi estese vau.

llogy a kocza hasassága 115 na
pig ta rt, mindenki tudja

Ha u kocza csecsei megdagadnak, 
puha és meleg fekhelyről kell gondos 
kodni számára. A faltól körülbelül egy 
lábnyira egy kis korlátot kell alkal
mazni, hogy a malaczok félre ugorhas
sanak, ha a kocza lefekszik, mert k ü 
lönben a kocza gyakran összenyomja az 
egyiket vagy másikat.

A kocza legelői levő csecseiből 
jön a legtöbb és legjobb tej. A cseléd
nek tehát meg kell hagyni, hogy a 
gyengébb malaczok at lehetőleg ezek 
alá tegye.

Három hetes korukban a malaczok 
már enni kezdenek. Ekkor az ól elre- 
kesztett részében, hova a kocza nem 
juthat be, pörkölt árpa, szétvagdalt bur
gonya és tejes leves álljon részükre.

G - 7  hetes korukliau a malaczoUt 
piaezra lehet vinni. Egy részük persze 
a háztartásban fogyasztatik el. A mala
czok között mindig találkozik egy-kettő,

Dolfi, ki egy piros pozsgás eleven, szilaj, 
tiz éves ficzkó, mezítláb, rongyos nadrágban, 
— melyet egy szál posztószél köt össze a 
felső tosttel, és Lenézi, ki ha valamivel 
kisebb is és barnább testvérénél, de rongyo- 
sebb és erőszakosabb is. Meglehet, mert 
neki már térdig atlasz selyem (valamikor 
uj volt valukin) mellénye vau, két gombbal 
és egy uj basadússal.

Ez a két kakas testvér uralja a tért, 
tartja a sárkány madzagját, üti legtöbbször 
a fej nagyságú labdát és ugrik legtöbbször a 
bakbüttyösbeu. ők kergetik meg legtöbbször a 
juhokat és malaczokat is, ch ülnek legtöbb
ször a szenes emberek sovány elfáradt ge
béire, inig a góbék egy kis bizonytalan to- 
káuy mellett a ezéhmestur ur bódéjában 
vendégeskednek.

A hatalmat, a vezérszerepet czukorral, 
torta-morzs&lékkal és sütemény-darabkákkal 
nyerték meg.

Övék a világ, a széles hosszú utcza, 
nekik lehet legnagyobbat kurjantani - mi
vel a ezukor a gyermekek közt is hatalom.

Lehet látja, lehet nem látja őket Ka
kas Adolf ur a ezéhmester ur korcsmájából, 
ahol Partos Dezső nyugalmazott törvényszéki 
Írnokkal, a híres pohárküszöntö Dezsővel 
iddogál, a teljes költséget természetesen a 
ezukrász ur hordozván.

— Lajos bácsi, — int hosszú fehér 
ujjával a ezukrász, ki egy világos szőke, 
negyven felé járó, elsoványodott, köhügós 
ember, csontos orczájáu két nagy piros 
rózsával; redős, magas homlokkal éB göndör, 
ritkái szóké hamvas hajjal, - meg egy 
litert. Épen benne vagyunk a beszédben, 
egy kicsit ülünk bát még. Úgy, úgy. Szere
tem ezt a íülközi bort, nagyon vág a kedé
lyemhez, savanyú is, erős is, keserű is.

A bort oda teezj>,

a melyek fejlődésükben hátramaradtak ; 
ezeket még pár hétig a koczánál lehet 
hagyni, hogy hátramaradásukat helyre 
pótolhassák.

Ha a malaczokat fel akarjuk ne
velni, ló követelmény, hogy szabályo
san, azaz napjában legalább ötször ung- 
határozott órákban etessük őket , és 
hogy az ól, valamint az etető és itató 
edények tiszták legyenek. A malaczok- 
nak adandó tejet kezdetben langyos víz
zel meg lehet hígítani, nemsokára aztán 
közönséges lisztes levessel.

Minden malacára naponként egy 
fél liter tejet lehet számítani, melyet 
hárotnszorra kell nekik adni. Nem sza
bad elfelejteni, hogy a malaczok leg- 
foutosabb tápláléka a tej. Tejet minél tovább 
kell a malaczoknak adui. Tej és tejter
mékek nélkül nem lehet malaczokat jö- 
vedelmczőlcg nevelni. — A tej nemcsak 
a saját tápereje által hat, hanem a 
többi tápanyagokat, mint például a da
rát és szemes takarmányt, burgonyát 
stli. is emészthetőbbé teszi.

Meg kell továbbá jegyezni, hogy a 
sertések tiatal korukban fejlődnek leg
gyorsabban. Ekkor tehát bőven el kell 
látni jó táplálékkal. Egyszerre ne ad
junk a malaczoknak sok eledelt a vá
lyúba, hanem csak keveset, de minél 
többször. A táplálék legyen langyos me
leg és sziláid táplálék, utána mindig 
ivás következzék, hogy az állatok gyomra 
és belei kitáguljanak. Csak igy lesz 
ugyanis jó liizó belőlük.

A vályút, mielőtt friss táplálékot 
öntenénk bele mindig ki kell először 
alaposan törülni szalmával hogy savak 
ne képződjenek benne. Azt az üstöt is, 
melyben a sertéstakarmányt főzzük, min
den egyes esetben m.g kell tisztogatni. 
A sertésekkel a piszkosságot szokták 
jelképezni. Nagyon helytelenül. A sertés 
nagyon szereti a tisztaságot és hálás is 
érte, csakhogy ha máskép nem megy, 
elég philosophus arra, hogy a piszok Ság
ban is meg legyen. De ebből azt követ
keztetni, hogy a sertésnek mindegy, akár 
piszokban van, akár tisztaságban, nagyon 
helytelen, mert a tapasztalatok kétség
telenül mutatják, hogy a sertés minden 
tekintetben való tisztántartása nagyon 
is kifizeti magát, sót határozottan köve
telménye a kellően jövedelmező sertés
tenyésztésnek.

Ezt nem lehet eléggé gyakran hang
súlyoznunk, — mert k< vesen látszanak 
ezt tudni és még kevesebbcu — tartják 
figyelemben.

Már a malaczok egészségére nagy on 
jó hu eJeg t mozoghatnak a szabadon. 
Ezért legyen az ól eleit egy kis elkerí
tett szabad hely. I t t  aztán legyen két 
vályú. Az egyik mindig friss viz, a má
sikban faszén és hamu. A sertés nagyon 
sokat szeret inni, különösen nyáron. A 
szén élesíti a fogakt és az emésztést is 
előmozdítja. 11a van valami folyóvíz 
a közelben, naponként bele kell hajtani 
a sertéseket, hogy íürödjenek. Ez is na
gyon egészséges nekik.

Néha a szopós malaczokuál hasme
nés áll be. Ez unnak a jele, hogy a 
kocza teje nagyon erős és általában nem 
jó a malaczol nak. Első dolgunk legyen 
tehát n kocza táplálékát megváltoztatni. 
Adjunk neki lehetőleg tejet és savót 
ezenkívül tört borsót és árpadarát. A 
malaczoknak p dig egy kis kanálnyi 
krétaport tojássárgával keverve (napon
ként 2 - 3  szór) igen jó t fog tenni. A 
sertés könnyen eldugul. Ez okból jó 
néha egy kis szódái keverni takarmánya 
közé A különféle gyógysók (GHauber só 
stb) adagolásánál nagyon jó óvatosnak 
lenni, mert a sertés — nem igen bírja 
el ezen sókat. — Szükség esetén tehát 
nagyon kis, l< gfeljebh 30 —40 grammnyi 
adagokban kell adni, mert különben kárt 
okozhatnak.

Általában az állatok közül a ser 
tésnek lehet a legnehezebben beadni az 
orvosságot. Legczélszcrübb, ha egy erős 
ember a sertés fölé ál), megfogja füleit 
és felemeli. Ilyenkor a sertés föltátja 
száját és az orvosság beadható neki

Heti naptár.
X  A l t  C 7, I  l  S  (81 N A l '. )

Hétfő
Kedd

i Frumeuczius vt. 
Gábor főangyal Hald vdllozdí :

Szerda Gyiim. o. b.-assz. Első negyed
Csütörtök Manó 23-án 6 ú. 39
Félitek Fájdulni szűz
Szombat i 
Vasárnap

Sixtus p vt. 
Cyrill vt. azután eső.

Üzleti tudósítás.
Haján, 1885. máicziiishó 18.

Búza u j ................................... 7.25
Zab .............................. 6.65
Á r p a ................................... 6. —
R o z s ......................................... 6.90
Kukoricza u j ............................... 5.40
K ö le s ..........................................5.20
Bab u j ...................................7.—
Az árak 100 kilogr. után.

S a két ember - suttogva, összébb
hajol.

— Nem ér az élet semmit.
— Rég mondom ezt, Dezső barátom. 

A torta készítést be is fejezem.
— Ha gyermekeim volnának, de elhal

tak s szerencsétlenségemre természetes utón
— most megölném magamat, — mormogja 
búsan, de vigyázó tekintettel a nyugalmazott 
iruok ur, ki a legtiszteségesebb szegény em
berek egyike. így ismeri a város. Szürke 
tömött baját mindig tudós módon fésüli, 
tiszta gallért visel — sokszor kemény papi
rosból, angol divat szerint, s oly edzett 
szivü, hogy téli ruháját nyáron át íb — tó- 
kép ily hűvös korcsmákban eltudja viselui. 
Különben olyan kurta ember, hogy rövidebb 
lábakat és hosszabb derekat, törzset még 
nem igen láttam.

Úgy ül hosszú pipájával, (dohányt is 
mindig tud kapni) a hogy maga a megteste
sült komolyság, városházi hivatalos köteles
ség. Lassan, vontatottan beszél, mivel a 
polgármester is mindig igy beszélt.

— Az élet egészen elvesztette előttem
— veszi fel újból tbemáját Pultos ur, — 
savát, izét. Ila egy kivárandó pöröm nem 
volna — rég pisztolyhoz nyúltam volna, 
Adolf.

— Te nem ítéled el az öngyilkost ?
— Nem én, okosan teszi. De ez a fö. 

Mai nap a világ ebből is hasznot tud húz
ni, Adolf.

— Hogj 1
— Szenz&cziút ébreszt.
— Mikép ? — 8 égtek a ezukrász be

esett kék szemei.
Megosztja családját. Megy az apa a 

gyermekek felével és marad az asszony a ki
sebbekkel. Vagy lehet úgy is, megfordítva.

yK’ljtatas kvmkezU)

A Z EL SŐ  GS. K IR
a s s s s s f
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M E N E T R E N D J E .
Érvényes 1 88G. fcb. 21-töl további intézkedésig 

SZEMÉLY- és POSTA HAJOK:
Budapestre: naponta kétszer, reggeli 3 óra 45 

perczkor, és délutáni 3 órakor.
Mohámra naponta kétszer, reggeli 6 éra 45 

perczkor, és estve 8 óra 40 perczkor.
Újvidékre: naponta reggeli U óra 4& perczkor.
Zim ony, Bclgrftd és l’numovárn : kedden, szer

dán, pénteken é vasárnap reggeli (5 
óra 45 perczkor.

OrnovAra és a Iliiiinfejedelciiiaégekbe : szerdán, 
pénteken és vasárnap reggeli 0 óra 
45 perczkor.

A hajók indulása Budapestről déli 12 órakor és 
éjjeli 11 ólakor.

Érkezés Budapestre : hajnalban 3 órakor és dél
után 2 óra 45 perczkor.

Nyílt tér *

S M M W Ü -T S Ö T

legjobb asztali- és üdítő Ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
géjohnjoknál. gyomor- ét hélyaghu- 

rutnál.

) | ; . | | ( ) i . |  l l e n i  i k .  tarisbad es Budapest

•E rovat alatt közlőitekéit netn vállal fele- 
Pl ,  w«rk.

V a s u t i menetrend

B a já ró l -  S z a b a d k á ig .
Bajáról indul . d. e. 10 órakor.
Bikity-liorsód „ „ 10 „ 45 pk
Bács-Alnins „ . . „ 11 „ 30 „
Csikeria „ - 11 „ 58 „
Szabadkára érkezik déli 12 - 32 „

Budapestre „ esti 8 „ 15 „
Szegedre „ d.u. 4 „ 30 „
Gombosra „ esti 7 „ 11 „

A „G o n d íi z ő“
hzóp ir o d a lm i  h e t i l a p

f. évi áprii hó elsejével harmadik év
negyedébe lép és rövid fennállása óla, 
rendkívül dús és változatos tartalmánál 
fogva oly pártolásnak örvend, mely az 
irodalom terén valóban páratlanul áll 
hazánkban

A „ G o n d ű z ő “ erkölcsöt neme
sítő és lelket művelő, érdek feszítő és 
gondokat űző olvasmányaival kimerit- 
hetlen tárházat képez családok és egye
sek számára.

A , ,G o n d ü z ő “ munkatársai : P. 
Szathmáry Károly, Tolnay Lajos, Ko- 
mócsy József, Kiss József, M argitay 
Dezső, Mikszáth Kálm án, Szana Ta
más, Tóth E n d re , Vértesi A rno ld , 
Kazár Emil, É jszaki K ároly , Endrödi 
Sándor, Balázs Sándor, Dalmady G yő
ző, Prém József, Hentaller Lajos, 
Sziklay János, Reviczky Gyula., P a - 
lágyi Lajos, Lévay Sándor, stb. stb.

A ,.G o n d ű z ő S * * * * * 11 továbbá megkezdte 
nA gránátkövei asszony", Marlitt E. 
világhírű regényének közlését, egyedül 
jogosított magyar fordításban , mely 
regény egyszerre hat nyelven jelenik 
meg.

Végre pedig örvendve említjük meg, 
hogy Jókai Mór és Beniczkyné Bajza 
Lenke koszorús Íróink Ígéretét bírjuk, 
hogy a „ G o n d ű z ő *  számára Írni fog
nak, miáltal oly kellemes helyzetbe ju 
tottunk, hogy hazánk irodalmi kitűnősé
geit csoportosítsuk lapunk körül.

A „ G o n d ű z ő “ megjelen minden 
vasárnap 3 '/, Ívnyi tartalommal és ára 
a bérmentes szétküldéssel együtt negyed
évre csak 1 fr t 50 k r ., félévre  
3 frt

M utatvány számmal mindenkinek 
szívesen szolgálunk ingyen és bérmentve, 
ki e végett hozzánk fordul.

Az előfizetési pénzek legczélszerüb- 
ben posta utalványnyal a „ G o n d ü z ő *  
kiadóhivatalához küldendők.

Székely Aladár
n „tioiidfieö1' kiadó tulajdonosa 

Budapesten, dub-uteza 14.

Felelős szerkesztő:
C S ]*: H I) A I l i  l t  E  N C.

Á r v e r é s i  h ird e tm é n y !
Alolirott kiküldött végrehajtó az 

1881. évi LX . t. ez. 102. §-a értelmé
ben ezennel Közhírré teszi, hogy a bajai 
kir. jbíróság 1883. évi 10820. számú vég
zése által, végrehajtató F to c h e r  Á . 
bajai kereskedő ezég javára, H ó d i  S a m u  
bajai lakos alperes ellen 672 frt 80 kr 
töke és járulékai erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 708 frtra becsült különféle 
női és gyermek czipök, bolti szerelvé
nyek és szobabútorokból álló ingóságok 
nyilvános bírói árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 1850/1885. sz. 
kiküldetést rendelő végzés folytán, alperes 
bolti helyiségében és lakásáu leendő eszköz
léséi c határidőül 1885. évimárczius hó 23. 
napjának délelőtti 11 órája kitűz tik, és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t, ez. 
101. § a értelmében a legtöbbet Ígérő
nek készpénzfizetés mellett becsáton alul 
is cladatni fognak.

Kelt Haján, 1885. évi márczius 19,

Hndítny Gyula,
hit. végrehajtó.
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Hirdetmény.
A bajai kir. j bíróság mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, 
hogy a l le ilz su la  A n ta l és neje szül. 
P a ta r i r z a  <■ .villa egy ház és 1 s -ad
telek földből álló bit tokárul szóló f.-szt- 
ivaui eltévelycdett 181-ik számú telek- 
jkönyvnek az 1880. évi XLVL t. ez. 
1 §-a alapján újból szerkesztett terve
zete elfogadtatván, az a netaláni hibák 
kiigazítása és a hiányok pótlása végett 
az 1885 évi márczius 20-tól bezárólag 
1885 évi május 20-ig határozott 60 
napi felszólalási idő tartamára ezen kir. 
tikvi. hatóság értesítési helyiségében 
közszemlére kitételeit.

Az érdekelt fele'nek jogukban áll 
az említett tervezetet valamint az annak 
összeállításánál alapul szolgált s az 1881. 
évi szeptember 28-án 5576. sz. ni. bo 
zott végzésben tüzetesen megjelölt for
rásokat megtekinteni s a pótlásnál kö
vetett eljárása valamint magára a ter
vezetre nézve kifogásaikat megtenni, ba

ped'g valamely kifogás egy másik érde
keli fél telekkönyvi bejegyzőire vonat
koznék, ezen léinek ;t kifogásra észre
vételeit előadni , mely e/.elra a kir. 
telekkön)vvezetö által egy jegyzőkönyv 
fog nyitva tartatni, a melyekbe a szóval 
előado't kifogások és felszó nláso'. beve
tetni. az Írásbeli beadványok pedig bo 
mutatott okiratokkal együtt azoknak 
csatolása mellett felsoroltatni fognak.

Végre figyelmeztetnek az érdekelt 
felek, hogy az. uj szerkesztés folytán 
hatályon kiviül helyezendő elfévelyedctt 
lelökj könyv hon foglalt bejegyzéseken ala
puló azon jogok, melyek a felszólalási 
határidő alatt, nem érvényesítettek, olyan 
személyek ellenében , kik az újonnan 
szerkesztett, telekjkönyv alapján időköz
ben nvilváiiköuyvi jogukat jóhis/emü'eg 
szereznél.* k -  nem lesznek érvénye
síthetők.

Kelt Baján, 1885. évi februárhó 
10-én.

A  kir. jbitóság mint tikvi Intóság.

R  í  ez,
kir. járásbiró.
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Hirdetmény.
A felerészben S c lia ih  Is tv á n  és

neje szüle-telt Dobiéi* T e ré z ia  — /«- 
lerészben pedig  HcliAii P á l  vaskuti 
lakások nevén álló 772. hrzi sz. ház 
és egy járatú  szárazmalomról szóló OOG. 
sz. ehévelyedett vaskuti telekjkönyvnclc 
pótlása még az 1880. évi X L V l. t. 
ez. megalkotása előtt elrendeltetvén, és 
a helyszínelés 1880 évi márczius 27 én 
megtartatván a pótlandó telekjegyző ■ 
könyvnek ezen helyszínelés -  valamint 
a községnél letéve levő másolat és a

zombori kir. törvényszék utján az o t
tani telekkönyvi irattárból megszerzett 
előiratok alapján elkészített tervezete 
alólirt kir telekkönyvi hatóság által 
elfogadtatván és annak értesítő helyi
ségében közszemlére kitétetvén , az 1880- 
évi X L V l. t. ez. 2. §. és az ezen tör
vény végrehajtására vonatkozó 1880. 
évi június  2G. 18058. szám a. kelt 
igazságiigyministeri rendelet X V I. és 
XXIII. szakaszához képest felhivatnak 
mindazok, kik az uj telekjkÖnyv szer
kesztése, annak netaláni hibáinak k i ■ 
igazítása s hiányainak pótlása — va 
lamint az eltéve/yedett telekjkönyvben 
foglalt s bármi nemű dologbani jo 
gokra vonatkozó bejegyzéseknek helyre
állítása czé/jából felszóltaim kívánnak , 
hogy előterjesztéseiket szóval vagy írás
ban 1885) évi márczius 20-tól kezdve 
1885). éri június hó 20-ig bezárólag 
ezen kir. telekkönyvi, hatóságnál meg- 
tegyék, mivel a jelzett határidő meg
hosszabbítható nem tévén, az u j szer
kesztés következtében hatályon kívül 
helyezett fc/eljkönyvben foglalt bejegyez- 
vényeken alapuló azon jogok, melyek 
a fentebbi fe/szólam/ási határidő alatt 
nem érvényesítettek, olyan személyek el
lenében, kik időközben nyilván könyvi 
jogokat jóhiszemiileg szereztek, többé nem 
leszn ek érvényesithetök.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Baján, 1885. évi február hó 8 án.

Iftárz.
kir. júrúsbiró.


