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j[ég egyszer: a megtorlás joga.
/"'I yőrött 1‘iegjclenő tisztelt laptársunk, a' 

' (-r'rHazánk" szerdai számában „Egy kis; 

i szóváltás4' feliratú czikkben rcfiectálva 
| lmunk 31-ik számában megjelent azon vezér

cikkre. mely a balál büntetésről szólván, a 
' 11 a z á a k,( e kérdésre vonatkozó érveléseire 

ellen vetések <4 tett, újabban is lándzsát tör a 
halálbüntetés eltörlése mellett.

Habár tudjuk, hogy e fontos kérdés k<»- 
rántscin lesz azáltal érdemlegesen elintézve, ha 
a ..II d z á n k" és a ..M agy a r Vidék" a 
,pro“ és .j onlra- mellett a meggyőződés szent 

í tüzérei érvelnek es harczolnak, és habár azt is 
nidjuk. Imgy daczára a sajtó tekintélyes és 
iiaiív részéről történt felszólalásnak törvényho
zásnak a halálbüntetés eltörléséről még nem is 
álmodozik, s igy a halálbüntetés m e g t a r- 

| t á s a mellett manap kardoskodni talán fölös
leges vagv legalább is elhamarkodott, korai 
dolognak tűnhetnék fel: mégis ismételve szó
lunk a kérdéshez, mert másreszt azt is tudjuk, 
hogy a közönség érdeklődik e kérdés iránt, 
mint a lmgy a kérdés meg is érdemli, hogy 
iránta érdeklődéssel viselkedjünk.

Es e kérdést egy-két. ujságczikkel. eg\ 
i rövid hírlapi polémiával. de még beható jogi 

vitával sem lehet eldönteni: mert a fenyitő jog 
’ legritásabh kérdéseihez tartozik ez. melyről so

kan és sokszor írtak és beszéltek, s mely a 
számtalan sok kötetnyi tudományos mii daczára 
sem döntetett el.

Azt a kérdést vetik fel közönségesen, vaj- 
J-'ii joga van-e az államnak a gonosztevőt ki
végzés által ártalmatlanná tenni? A kik a 
halálbüntetés védői, azok rendesen azt mondják, 
lmgy vannak bűntények, melyekben minden 
jogi existencia negatiója. rejlik, s melyek által 
magát a bűnös a jogkörön kívül helyezi. A 
halálbüntetés ellenségei pedig azt mondják, 
hogy az élethossziglan tarló fogság sokkal

ezélszerübb büntetés, amennyiben nemcsak, hogy 
ártalmatlanná teszi a gonosztevőt a társada
lomra nézve, hanoin módot és alkalmat is nyújt 
neki a javulásra.

i Tisztelt laptársunk, „Hazánk" az utóbbiak 
részén áll, s a „megtorlás" elvét is elvetendő-' 

, nek véli, mert azt mondja, hogy :
„A megtorlás fogalma egészen magába fog

lalja a halálbüntetés eredetét. Nem más hozta 
. azt létre, mint az emberi szenvedélyek legalja- 
sabbika: a boszuvágy. Megtorolni, megboszulni 
az állami és társadalmi jogrend ellen vétkező
ket. rablógyilkosokat, gyujtogatókat, hazaáruló- 
kat, királygyilkosokat, még természeteseknek is 
találták, kivált a barbár századok, melyeknek 
főjellegét éppen a megtorlási vágyak s küzdel

mek képezek.
A megtorlási vágy bizonyosan a pogány 

államok jogfogalmaiból maradt ránk szomorú 
■örökségül; mikor még kiéheztetett vadakkal té- 
pették szét az embereket, s nem lévén petró
leum s restelvén fagyéért pénzt adni, szurkos 
vásznakba várták össze őket s különben bevi
lágították az ntczákat, mint most a gázlángok. 
<>hajtamí-e tisztelt laptársunk e kort visszai
dézni és visszaidézni a kaszatömlöczök véres 
árnyait, kik törvényes formák közt jogtalanul 
gyilkoltatának meg?"

Nem, e kort nem akarjuk visszaidézni, de 
viszont azt sem akarjuk, hogy beteges huma- 
nismiis miatt a társadalom ezrei veszélyeztes
senek, hogy egy elvetemült gonosztevő iránti 
helytelen rokonszenvnek a társadalom egyik 
vagy másik tagja áldozatni essék.

Aztán pedig, a mit t. laptársunk a meg
torlásról mond, azt mégsem tehetjük úgy sine 
qua non magunkévá. Nem azért, mert szerin
tünk a megtorlás fogalma korántsem foglalja 
magában a halálbüntetés eredetét. Hiszen meg
torlás a társadalom, a törvény részéről az is, 
ha a csirketolvajt egy heti fogságra 'téli. Atil

T Á r c z Sü.
k mi kis tollas dalnokainkról.

(Vege.)
A. természet is a madarak szemének alkotá

sára nagy figyelmet fordított, azt nemcsak alsó és 
felső pislával, hanem még egy belső úgynevezett 
banyával látván el, mely utóbbi segedelmével mér
séklik a sasok és baglyok a világosság erősebb 
behatását, mig a búvárok épen ezeu ernyő által 
lédik szemeiket a viz ellen anélkül, hogy azokat 
behunynák. A madarak szemét ezek szerint való
ságos távcsőnek nevezhetnek, miután látási tehetsé
geket a körülményekhez alkalmazni és idomítani 
tudják, különben hogyan láthatná meg az Örvöly 
"ly magasból, hová szemeinkkel őt kisérni sem 
'"'Íjuk, a földön levő kis gyikot vagy madarat, 
melyre, nyilsebességgel csap le; vagy a kis fecske 
a picziny legyet, melyet több száz lépésnyi távol-I 
Ságból szemel ki áldozatul

A madaraknak ezen éles látásra nélkülözhetlen , 
szükségük van életmódjuknál fogva, sokszor sebesen 
' •mgy tért keikén átrepülniük, szükséges nagy 
-'tkörrel birniok is, mint a mely nélkül repülő te- 

hetségöket nem használhatnák fel. ki lévén téve: 
•midlátás mellett, a különböző tárgyakba beleütkö
znek, miből az következnék, hogy 'repülősök félénk 
röpködéssé válnék.

A látás után következik ki fejlettségben a 
ia lás. Kitetszik annak féjlettsége azon könuyüség- 
J° ’ ni,,lylyel a madarak hangokat sőt egyes sza- 
Vakat is '•ndékezetökben tartanak , azon élvezetből, 

melyet az éneklés- és folytonos es /sben talál
nak: a mellett hatalmas hangs zettel bírnak 
úgy annyira, hogy állítani lehet, . .érint a mada
raknak , hangja a négylábú állatokénál, mellőzve 
mindeu nagysági aránylatot, erősebb ; ugyanis egy ! 
fülemile képes egy ép oly nagy íírt hangjával be
tölteni. mint egv erős emberi hang; a sasnak kiál
tását oly magasból halljuk, hol szemeinkkel márl 
nem láthatjuk. Bolton szerint egy madárnak 3436-szor! 
oly magasan kell lennie, mint a mennyit átmérője! 
tesz, hogy az ember szemei előtt láthatatlanná vál
jék. Vegyük tehát egy sasnak átmérőjét körülbelül 
2 méterré. e szerint hangja 6872 méternyi magas- | 
ságból hallatszik le hozzánk, hová egy négylábú 
állatnak se hatolhat fel hangja daczára annak, 
hogy a négylábú állat által kibocsátott hang csak 
léi annyi űrt kell, hogy betöltsön, mivel hangja a 
földről visszaverődik, mig ellenben a sasnál azon 
pont, melyen hangját hallatta, képezi a központot, 
s igy annak, az őt környező lég űrében elterülvén, 
még egyszer oly nagy űrt kell betöltenie, mint a 
négylábú állat által kibocsátott hangnak, nem is 
számítván, hogy hangja ritkább légrétegen, mely a 
sűrűnél rosszabb hangvezető, hatol le hozzánk: a 
madarak ezen hangképességöket mel-izomzatuk fej- j 
lettségének köszönhetik, mely erősebb és húsosabb, 
mint az embernél és a négylábú állatoknál.

Szaglási és izlési tehetségük kisebb mértékben 
van kifejlődve, a tapintási érzék pedig leginkább ai 
rucák s némely gázló madarak csőrében.

Elme s következőleg itélőtehetséget is, általá-; 
nosan megszoktak a madaraktól tagadni, s minden

lában véve ni i n’d e n büntetés magán viseli a 
megtorlás jellegét, s a megtorlás elvének ki
zárásival büntetés nem is létezhetnék.

No de nem is erről van tulajdonképen 
szó. hanem arról, hogy a halHbüntetésnek van-e 
jogi alapja, s ha igen, mily n legyen az ?

Az első kérdésre azt feleljük, ismételve 
feleljük, hogy igenis van jogi alapja.

Hogy azonban állításunkat kellően be is 
bizonyíthassuk, szükséges, hogy már most is 
kijelentsük, miszerint mi is csak két esetben 
tartjuk a halálbüntetést alkalmazandónak.

1) a rab légy i I k os ellen.
2) a hon áru lói ellen.
Ha egy Nobiling vagy más ilyen fajta 

merénylő és királygyilkos az államfő életére 
tör, oly bűntényt követ el. mely szintén a tár
sadalom tdlen van intézve, de a melynél egy
szersmind enyhítő körülmények is forognak fenn. 
A királygyilkos azt véli, hogy jó tettet visz 
véghez, hogy a nemzetnek szolgálatot tesz, ha 
az államfőt megöli. Bűnténye szomorú tévedé
sen alapszik. Az ilyen bűntény elkövetőjét még 
javítani lehet, nála a halálbüntetést h u ni a- 
n i s t i k ii s szempontból nem kellene alkal
mazni.

Ha gyujtogatókra vagy tolvajokra statá
rium van hirdetve, s egy ember, kiolthatatlan 
buszútól hajtatva, felgyújtja felebarátja házát, 
ha egy szegény asszony, hogy a maga és gyer
mekei éhségét csillapítsa, a máséhoz nyúl, da
czára annak, hogy t u d j á k. hogy mi vár 
reájuk, ha rajtakapatnak: vétkeztek ugyan, 
de a halált, nem érdemlik meg. mert amannál 
a s z e n v e d é 1 y . az utóbbinál pedig a 
szűk s é g volt a bűntényre indító ok, s 
ezek eléggé enyhítő körülmények.

Ha a meggy alázott nő saját magzatját 
emészti el, ha az apa fiát, a fiú apját dühé
ben megöli, ha szerelem-féltők egymás életére 
törnek, ha a katona, vérig megsértve fölebbva- 

cselekményeiket az úgynevezett ösztönnek tulajdo
nítanak. Azonban tapasztalhatjuk, miszerint csele
kedeteikben bizonyos helyesség, úgyszólván okada- 
toltság tűnik fel , melytől az itélőtehetséget 
megtagadni nem lehet, a mellett a kölcsönös szeretet 
társaik s fiaik, a gyülölséget pedig ellenségeik 
irányában annyira kifejlődve találjuk náluk, miszerint 
gyakran ezen indulatok áldozataivá válnak, mint ez 
a varjak és fecskékkel többször megtörténik, midőn 
a ragadozó sólymokat, héjákat, vércséket stb. a 
leglovagiasabb bátorsággal üldözik.

Ezen Ítélő- s következőleg elmebeli tehetsé
geikről meggyőződhetünk továbbá, ha a különböző 
körülmények között hallatott hangjukat is, figye
lemmel kisérjük. A vadászok a récze sajátságos 
vakogását, a bibié jeladó hangját stb. jól ismerik, 
melyek által társaiknak a veszély közeledtét jelzik, 
s mely hang után az egész csapat rögtön felrepül ; 
vagy ki ne ismerné a ez inke visító, a verebek csi
ripelő hangját? mely hang hallatára minden a kör
nyékben lévő apró madár a található legsűrűbb 
ágak vagy lombok közé rejti magát, hogy a jelzett 
veszedelmes ellenségek (milyenek vércse, karvaly, 
stb.) körmei elől oltalmat szerezhessen; vagy ve
gyük csak a túzokot, mely a vadászt a legmesszebbi 
lőtávolba sem igon engedi magához közeledni, mig 
a szántóvető emberek órákig eldolgoznak közelük
ben. Hát a posta-galamb hogyan repülne napijáró 
tőidről vissza, ha azon út, melyen, s azon hely 
hová visszatérnie kell, nem volna emlékében 
megóva.

Végre vessünk egy futó pillautást a madarak

Lapunk mai számához cgj l‘él Ív melléklet vau csatolva.



1 szelét, a mikor aljas önzésből és haszonlesésből I 
embert ölt. S hogy emberi természetét megta
gadta, egyszersmind dühödt ellensége lett az 
emberi nemnek s méltatlanná tette magát arra,. 
hogy emberekkel éljen.

Tehát kell, hogy meghaljon!
Takács kettős halállal múlt ki, valaki 

azt mondta erre, hogy ez az Isten ujja, mi meg 
azt mondjuk, hogy minden rablógyilkosnak egy 
halál kevés. ,

Tudjuk, hogy vannak emberek, kik bon- 
nünket azzal vádolnak, lmgy századunk ural
kodó eszméit vagy nem ismerjük, vagy pedig 
egészen ignoráljuk.

Nem akarunk mentegetődzni, de azt az 
egyet bátran kijelenthetjük, hogy a most ural-' 
kodé eszméket sok tekintetben betegeseknek, 
idétleneknek sőt veszedelmeseknek tartjuk. Nem 
tehetünk róla, ez nézetünk, erős meggyőzó- 
désttnk.

Ünnepélyek.
Lapunk múlt számábau jeleztük, lmgy a [“‘b" 

beli izr. congr. hitközség érdemekben gazdag főrab
bija, Dr. Klóin Mór úr ma 10 órakor tartja bucsu-be- 
szédjét a hitközség imahelyiségében. Miután előre 
látható, hogy számos tagú közönség fog e búe-u- 
beszéd meghallgatása végett egybegyülni, mint 
halljuk — a fiatalság elvállalta a rendezés terheit.

A mi a búcsú-ünnepély többi részletét illeti, 
lapunk egyik barátjának szívessége folytán azon hely- 

; zetben vagyunk, hogy t. olvasóinkat a következőkről 
' értesíthetjük:

Ma d. u. a különböző egyletek fognak tiszte- 
I legni a főrabbi úrnál, úgy szintén a hitközség tagjai 
is Moisinger Jónás elnök úr vezetése alatt.

Az izr. iparosok gyámolító egylete nevében, 
melynek a főrabbi úr dísztagja, mint halljuk, annak 
• titkára Maitinsky Sándor fog beszélni; a „Humani-' 
tás-egylet*  pedig a következő díszes kiállítású bú
csúlevelet nyújtja át a távozónak :

Szeretve tisztelt főrabbi úr!
A pápai izr. „Humanitás-egylet6 összes 

tagjai mély sajnálattal vették tudomásul, hogy 
főtisztelendőséged a nagy-becskereki izr. hitköz
ség lelki pásztorává történt megválasztatása al
kalmából városunkból távozik s így elhagyja 
azon 'szerény egylet körét is, melynek legki- 

' valóbb és érdemekben legdíisabb dísztagját az 
lön nagyrabecsűlt személyében volt szerencsénk 
tisztelni.

A" jótékonyság, a testvéri szeretet és a 
| legnemesebb emberi érzelmek terjesztése körül 
I felejthetlen érdemeket szerzett magának a férfin, 
j a ki ragyogó ékes-szólásának varázserejével váll- 
| vetett működésre bírta a munka embereit s a ki 
: maga nemesi el kü tettek gyakorlásában példány
képe volt és leend minden időben az őt szere- 

I tettel környező polgártársainak.

lója által, ezt a más világra küldi, lia valamely | 
nemzet fiai titkosan szövetkeznek, hogy a 
fenálló állam- és kormányrendszert megbuktas
sák s jobbat teremtsenek: úgy mindannyian 
hibáztak ós vétkeztek, s kell is, hogy vétkeik
ért lakóijának, de életüket — szerintünk — 
mégsem játszották el, most oly enyhítő körül
mények szólnak mellettük, melyek a halálbün
tetést — humanistikus szempontból—meg nem 
engedik.

De ha Francesconi leveleket ad tel a 
postára s igy pokoli raffinirozottsággal arra 
kényszeríti a pénzeslevélhordót, hogy lakására 
jöjjön s a gyilkos áldozatává legyen; ha az 
újpesti rémes rablógyilkosság elkövetője, Kózsa, j 
hetekig tanulmányozza leendő rablógyilkosságá-' 
nak színhelyét:

ha Takács és Gedő tehetetlen, gyenge 
asszonyokat késeinek és ölnek meg egy pár, 
hitvány forintért, holott mindnyájoknak tehet
ségében állt volna mindennapi kenyerüket fejük 
vagy kezeik munkájával keresni meg, vagy, ha 
már gonoszságra vetemedtek, az áldozatok éle- j 
tének kímélésével lopni és rabolni: akkor már i 
enyhítő körülményeket nem ismerünk, itt már 
nem lehet szó elvadult, állatias emberekről, 
hanem igenis a leggonoszabb teremtésekről: az 
ördögökről.

És nem-e kötessége a társadalomnak e 
megtestesült gonoszságokat a földszintről el
pusztítani ?

Nem cselekszik-e helyesen, ha mások 
visszarettentésére példát statuálva, a megtorlás 
jogával élve, a legszigorúbban büntet?

Mert hát a büntetésnek kell, hogy vissza
rettentő és javító hatású legyen nem annyira a 
vétkesre mint arra, a ki vétkezni még csak 
készül.

A „II a z á n k“ ugyan azt mondja, hogyI 
azon állítását, miszerint a halálbüntetés még' 
senkit sem tartott vissza a gonosz tettöl, még 
most is fentartja; de mi meg azt mondjuk, 
hogy ezen állítás alaptalan. Kiindulva azon 
tapasztalatból, hogy minden büntetés megfé
lemlít, bátran állíthatjuk, hogy a halálbüntetés 
már sok embert riasztott vissza a legsúlyosb 
bűntényektől.

Mondottuk már, hogy minden büntetés 
egyszersmind megtorlás is. És eme megtorlásnak 
megfelelőnek kell, hogy legyen az elkövetett 
bűnténynek.

Vájjon a rablógyilkos megérdomli-e. hogy, 
azon egy börtönben javíttassák, hol valóban 
magukba tért emberek, kik sokkal csekélyebb 
vétekért bűnhődnek, a szabadulás óráját várják?

Nem érdemli meg.
A rablógyilkos megtagadta emberi lernié-

azon sajátságaira, melyekkel kedélyességükről tesz
nek bizonyságot.

Korunkban az állatok életében nyilatkozó [ 
szellemiségre is kezdtek különös gondot s figyelmet 
fordítani, mit minden méltányos ember csak helye
selhet; mert ha a szellem több a testnél, a szellemi! 
tünemények is kell, hogy magasabban álljanak a 
testieknél, bárhol jelentkezzenek is. Az állatok 
szellemi életének gondos megfigyeléséből világosan 
kitűnik, hogy a tehetség-dúsabbak korántsem állanak 
oly mélyen az ember alatt, mint azt a földnek 
büszke ura hinni akarja.

A madarakat alábbra szokás helyezni az em- | 
lŐsöknél, jóllehet a szellem némely sajátságaira 
nézve egy fokon állnak velők, sót a madarak né
melyike az emlősöket felül is múlja. Áll ez külö
nösen a madarak kedélyességéről. Nézzük min-. 
denekelőtt a madarak ragaszkodását születésük- és. 
költésük helyéhez.

Az állandó madarak fiai, hacsak élelemhiány' 
által máshová nem szoríttatnak, éltök végéig sze
retnek szülőhelyük közelében maradni. Ilyen a j 
holló, fekete varjú, a szarka, a házi veréb, a cinkék 
több faja, az ökörszem , fakusz, zöld harkály és 
mások. A költözők visszatérnek költésük helyére, s 
ha öregjeik élnek, s költéshelyöket még bírják, en
nek közelében telepednek meg. Ki több: a nagy 
orvmadarak és mások, melyek csak másod-, har
mad-, negyed- vagy ötödéves korukban képeseki 
szaporodásra, születésök helyét, melyről más sza
porodásra képes madarak által elüzettek, több évi 
kóborlás után újra fölkeresik. Az öregek, ha hely-;

Midőn tehát mélyen tisztelt főrabbi ár tá- 
vozása fölött őszintén érzett mély fájdalmunknak 
adunk kifejezést, kérjük az egek urát: kisérje 
főtisztelendő urat boldogsággal, áldással mindéi, 
utjain, tartsa meg az emberi élet legvégső ha- 
táráig, hogy még sokáig hirdethesse istennek 
szent szavát, vallásunk örök igazságait, s a 
testvéri szeretet magasztos eszméjét, hogy még 
sokáig követhesse önt a magyar zsidóság, mint 
a haladás és szellemi felvilágosodás szövétnekét 
a mely nekünk biztos útmutatónk lessz a messze 
távolban is mindenha !

Engedje végül reménylenünk, mélyen tisz
telt főrabbi úr, hogy szives emlékezetében és jó 
indulatában fogja tartani egyesületünket és vigye 
el magával uj állásába azon tudatot, hogy elévül
het Imi betűkkel véste be évkönyveibe főtisztelen
dőséged nevét Az izr. „Humanitas-egylet.*  

Pápán. 1880. április havában.
Nobel Annin, s. k. elnök, Itoth Lajos, s. k. alelnök.

*♦ *
Ezen tisztelgések után a hitközségi tagok a 

főrabbi úrnál maradnak, hogy vele az esti imára 
testületileg induljanak.

A holnapi nap az iskoláké. Búcsúzni fognak az 
| elemi iskola, a polgári leányiskola, a gymnásiunü és 
| kollégiumi izr. tanulók, kiket a főrabbi úr hit- és 
I erkölcstanra tanított. Mindannyian értékes einlék- 
i tárgyakat nyújtanak át.

A „ haladó" hölgyek egész héten sürgölődtek- 
forgolódtak, mert hát a holnapi fontos napot mél
tóan be kell fejezni. A városi kisdedóvó intézet he
lyiségében este valami piqne-nique-féle akar lenni, 
hol, mint értesülünk, semmiben sem lesz hiány 
(miért is érdemesnek találja e sorok Írója maga ma
gát küldeni ki tudósítónak), s jelen lesznek talán az 
összes hitközségi tagok.

A főrabbi úr jövő csütörtökön utazik el, s 
mondják, hogy számosán lesznek, kik egészen Czellig 
el fogják kisérni.

Ha lapunk nem is vesztene el munkatársi a 
távozó főrabbi úrban, az általános tiszteletmegadás 
és ovátio közepette mégsem tehetünk mást, mint,' 
hogy a távozónak azt kívánjuk, miszerint őt Jehovah 
tovább is vezérelje s engedje, hogy működése u 
helyén meglelje azt, a mit-------- megtalálni kíván

Oktatásügy’.
A „Pápa városi és vidéki tanítóegy

let" tegnap tartotta meg ez évi tavaszi közgyűlé
sét, mely a múlt őszihez képest jóval érdekesebben 
folyt le. Az egylet elnöke, nt. Gyurátz Fe- 
rencz ev. lelkész úr üdvözölvén a jelenlevőket, 
kinyilatkoztatja, hogy’ ő azon polezon, melyre őt az 
egylet bizalma helyezte, tovább nem maradhat, s 
kéri a közgyűlést, töltené be az elnöki széket más 
személylyel, s mint alkalmas egyént Bán fi János 
polg. isk. igazgatót ajánlja. A közgyűlés arra kéri 
fel elnök urat, hogy legalább a gyűlést még ő 
vezesse, a választás azután, mivel úgyis tisztujítás 
is áll a közgyűlés napirendjén, a gyűlés jvégével 
ejthető meg. Erre elnök úr ismét elfoglalja helyét 
s jelenti, hogy Tulipán tanító úr az egylet által

ben maradnak, költéshelyökön maradnak mindig, ha 
pedig költözők, ugyanazon helyre térnek mindenkor 
vissza. A házi fecske, mely dr. Brehin Alfréd meg
figyelése szerint az éjsz. szélesség 10-ik foka alatt 
Afrikában téli nyugpontját még el nem érte,’ nem
csak a falut, melyben költött vala keresi fel ismét, 
hanem tavalyi fészkét is megtalálja, csicsergő 
dalával fejezvén ki e fölötti örömét. A madarak 
ezen ragaszkodása származásuk és költésük helyéhez 
valljon nem kedélyességükről tesz-e tauuságot? Nem 
a tápdus téli szállásokon, hanem kedves honában 
éli világát a madár.

Tanúskodik azonban kedélyességeikről vonzal
muk is a társas, élet iránt. Barátságos indulatuk 
készti őket nagyobb társaságot keresni. Költéskor 
a legtöbb fajoknál a párok külön válnak ugyan és 
maguknak élnek ; de miután szárnyra kelt fiaikat 
egyideig vezetgették, másokhoz csatlakoznak, s hol 
saját, s hol más fajbeli családokkal csoportokba, 
csapatokba vagy seregekbe gyűlnek. Így látni az
után varjú-, csóka-, seregély- és fecskecsoportokat; 
pinty-, kenderike-, keresztcsőr-, billegény csapato
kat. Sőt több fajbeliek is szállnak gyakran együtt. 
A tenger partján sokszor találhatni egy egész csa
pat bibicet és pocsályt (Limosa) valamely vizU’am 
(Totarus) vezetése alatt, mely őket veszély alkal
mával figyelmezteti s ezáltal nem egyszer a haláltól 
menti meg. Még orvmadarak is, pl. köz. ölyv és 
kánya társaságban szeretnek költözni. Hogy meny
nyire szeretnek a költöző madarak társaságban 
lenni, mutatja az, hogy röptűkben folytonosan hivó 
hangokat hallatnak, a közellevő rokonok biztatása

I végett, mit az éjjel szállóknál legjobban lehet ész- 
1 revenni. Kedélyességükről bizonyságot tesz az is, 
hogy a költözők hűségesen együtt maradnak. Azon
ban még inkább tünteti ki azt, a madarak 
éneke.

Mert mi más az ének, ha nem a mély érze
lem kifejezése? Ki hallott valaha fülemilét csat
togni, a nélkül, hogy mélyen ne érezte volna, 
miszerint a csodásán emelkedő és gyönyörűen 
trillázó hangok csak mély érzelemből fakadhatnak. 
Itt csakugyan szó szerint igaz: szívből ered, szívbe 
mélyed. Ki nézheti a mezei pacsirtát, midőn csak 
4 hangból álló' s mégis bámulatos énekét oly lel
kesen zengve égfelé emelkedik , hogy utána ne 
érezze, hogy csak mély érzés késztheti a kis dalost 
a felhők felé ? Midőn a magános utas éjfél tájban 
kopasz hegyháton átzarándokol, s a magasan feje 
fölött lebegő erdei pacsirta gyönyörű trillázását 
hallja, azt mondja magában: a nyugtalan vágy, 
kiöinleszthetni szive teljét, készti a kedves dalost, 

| hogy az éj mélyében is a felhők alatt lebegve éne- 
I kelhessen. Ily módon minden, még a legegyszerűbb 
| madárdal is, tanúskodik a madarak kedélyessége 
I mellett. Erről azonban mindenek felett szól a ina- 
| darak szeretető a párok között s az öregeké fiaik 
iránt.

Ezt még a többnejÜségben élő madaraknál is 
j tapasztaljuk, különösen a hímek részéről. A házi 
j kakas, ha jó falatra talált, elő szólítja valamelyik 
I tyúkját, s megosztja azt vele, vagy teljesen át is 
engedi neki, s bátran megvédi háremét a veszélyek 

, ellen. Brehin említ egy esetet, miszerint egy hilusi 
Folyt, a mellékleten.



Vidéki levelezés.
Bécs, 1880. april 29-én

A bécsi kadet-lskoláról.

r u sokan vunnuk, kik a katonaság iránt ua- 
keveset érdeklődnek, vagy ha érdeklődnek is, 

gJ°v mivaviban, váljon hogy lehetne fiaikat a katonai 
r! >1..7ettség alól felmenteni. E szép pálya iránti 
ii .nszenvetAmennyiben lehet legyőzni iparkodva, 

eUZi4kom van a t. olvasó közönséggel a katonai tiszt- 
v'n'Zü intézeteket közelebbről megismertetni.
Kcp Az osztrák-magyar birodalom 14 gyalogsági,

- lovassági és egy tengerészeti tiszt-képző iskolát 
‘^ínlál melyek között legelőször alapíttatott s hir- 

nvéro most‘is első helyet foglal el — a bécsi.
11 A 18-ik század második feléig még csak azok 
uttek tisztekké, kik ,von pick auf" a közlegénysóg- 
S kezdték el és mentek a legmagasabb polczig — 

azok akik háborúkban kitüntették magukat. Mária 
Terézia császár- és királynő utat akart nyitni az 
aristokratiúnak is a katonai pályához a nélkül, hogy 
neki is a durva katonai munkákat tennie kelljen, 
e végből alapította 1774-ben a legelső katonai inté
zetet0 Jvriegs-PIlanz Schule*  név alatt, mely czélra 
a Mariahilfer Hauptstrassen levő állami épületet en
gedte át, a mi nagyon is jónak kínálkozott, úgy 
nagyságát, mint kényelmességét tekintve. Van három 
udvara és öt önálló épülete; ezek közül a legkisebb 
rész azelőtt katonai laktanya volt, később pedig a 
Burggeudannerie" kapta meg, s bírja most is. A 

középső legnagyobb udvar és épület az „Infanterie 
Kadetensvhiile’-t és az ezzel egybekötött „Cavallerie 
Abtlieiliiug“-ot foglalja magában; a balfelöli rész 
pedig a szinte M. Terézia által alapított „Technische 
Milit&r-AkademÍ6“-hez tartozik.

Az alapító császárné nagyon gyakran meglá
togatta ez intézetet s különös mulatságot szerzett 
neki a kard-vivás és lovaglás, mely után az ügye
sebbek között jutalmakat s ajándékokat osztott ki, 
sőt egy esetben egyik kedvenczét testőrségéhez tiszti 
rangba helyezte.

Később több ily intézet alapíttatott, így Ma
gyarországon 3. (Pest, Pozsony és Kassa.) Austriában 
2. (Becs. Linz.) Horváthországban 2. (Zágráb, Károly- 
város.) Dalmátiában, Istriában. (Triest, Fiume és 
Pola. (Tengerészeti.) Stájerországban 1. (Libenau, 
(Grácz mellett). Csehországban 1. (Prága.) Morva
ország 2. (Brünn, Weisskirchen.) Galiczia 1. Lobzov).

A kursus általában 4 évig tart, melynek le
folytéval a növendékek ezredeikhez mint Kadét, vagy 
„Őffiziers Stellvertreter*  beosztatnak.

A felvétel 13 17 éves korig a czivilbol 1 és
2-ik évfolyamba, 6-ik osztályú bizonyítványnyal pedig 
a 3-ik évfolyamba is meg van engedve, de csak jól 
kiállott felvételi vizsga után.

Elfoglaltságunk egy kissé nagy, naponta reggel 
7-tol I-ig, és délután 3-tól 8-ig van előadás, de 
nyáron át naponta 5—8-ig este gyakorlatok a 
,Schmeltz“-en.

Eleinte kellemetlen, de megszokja az ember, s 
lm elgondoljuk, hogy a szülők nem hogy semmit 
sem fizetnek, sőt mi kapunk még Löhnungot 6 krt 
naponta, - bizony könvnyen elviselhető.

Mindezen közelebbi okokat azért soroltam fel, 
hogy a t. közönség ez által győzze le a keblében 
élő német-gyűlöletet*)  s tekintve arra is, hogy az 
újabb törvény szerint kadét-iskola nélkül az önkén
tesek som lehetnek tisztek, — adjanak több magyar 
fiút a katonai pályára, .—■ hol mai világban több 
kilátása lehet, mint az ügyvédi vagy adó-végrehajtói 
pályán — mert ha valaki tiszta érzelmű magyar, 
akkor az még az oroszlán barlangban, — Becsben — 
is jó hazafi marad. Cz. A.

A yárva-várt eső vegre beállt s vetéseinken j véből. Hygintol. A tanyán. (Képpel). Az erdők tün- 
CS altalahan uz egész növényzetén ugyancsak meg- déré. (Képpel). A sz. Háromság-tere Budán. (Kép- 
látszik annak áldásos hatása. Szerdán reggel, úgy I pel) Velenczébe. (Útirajz) Szemere Attilától. Rodey 
/ óra tájban rövid meny dörgés között köszöntött Luczia. (Regény, folyt.) Gréville Henriktől. Irodalom, 
he, s azóta kisebb-nagyobb szünetekkel becsülettel Zene. Színház. Képzőművészet. Sport. Ünnepélyek, 
végzi kötelességét. Csak liadcl niarudjou meg; persze Egyház és iskola. Kivándorlás. Utazások. Társula- 
» Itok. ég egyletelt Találmányok. Mozaik. Gyászrovat,a tegnap óta uralkodó érzékeny hideg nélkül!

Még a múlt héten jeleztük, hogy a helybeli mű
kedvelők szini előadásokra készülnek, s hogv a tiszta 
jövedelem a nő- és tüzoltóegyletnek van szánva. 
Utólagosan arról lettünk értesítve, hogy az előadá
sok tiszta jövedelme a szinházalap gyarapítására fog 
fordittatni. Ez is helyes.

A .Pápa városi és vidéki tanitóegylet*  főt.
Néger Ágoston pápai plébános urat tiszteletbeli 
elnökének választotta meg, s ő ezen választást el is 
fogadta ; egyaránt oly tények, melyek a legvérmesebb 
reményekre jogosítanak fel bennünket arra nézve, 
hogy végre valahára végo lesz a tanitóegyleti tes- 
pedés korának, mivel nem lesz senki, a ki a vallási 
türelmetlenséget hozva fel ürügyül, közönyösségét ily 
módon leplezhesse. Szerintünk az egyház is, az isko
la is mint a népnevelés legfőbb tényezői szerepelnek 
s igy e téren — vallásfelekezeti kérdések fejtegeté
sének kizártával — karöltve, egymásnak segédke
zet nyújtva működhetnek egyesült erővel, s ezáltal 
hatványozott befolyással. Ugy legyen. Szívből üdvö
zöljük a tiszteleti elnök urat!

A .Pápavárosi és vidéki tanitóegylet*  tegnapi 
közgyűlése lapunk szerkesztőjét elnökévé választotta 
meg. (Lásd lapunk .Oktatásügy" rovatát.)

A városi közpénztár ismét 2 frt 40 krral gya
rapodott, a mennyiben egy kofától elővásárlásért; védelmére. Álidőn besötétedett, visszament és a haj- 
egy pár libát kopzott el a rendőrség s 2 frt 40 kiért lóknak zsúppal fedett tetejét meggyujtotta, s aztán 
elárverezte. (elszaladt.

Városunkban meghaltak f. hó 22—28-ig: 
Ráik Erzsébet leánya Anna, r. k. 1 éves, sorvadás 
Lőrincz Antal gyermeke József, r. k, 7 hetes, ráng- 
görcs. Zábi'ák Imre, h. h. 65 evés, tüdővész. Bara
nyai János, gyermeke Pál, r. k., 12 görvelykor. Loe- 
bentritt József, r. k., 67 éves, tüdővész. Balázs Já- 
nosnő, r. k., 77 éves, aggkor. Krompacher József, 
á. h., 45 éves, tüdőgíímőkor. Mészáros Pálnő, r. k., 
56 éves, vízkor. Bugovics Andrásno, á. h., 49 éves, 
tüdővész.

Képtalány.
— A sakktalány megfejtése lapunk térszflke 

miatt a legközelebbi számra hal úsztatott.
Kolumbácsi legyek. Dévát és környékét meg

lepték a kolumbácsi legyek. A tapasztaltabb gazdák 
már előre féltek tőlük, mint a száraz idők itten nem 
épen ritka vendégeitől. E hó 26-kán beköszöntőitek 
roppant nagy számmal; megrohanták a mezőkön levő 
marhákat. És csak pár óra alatt is igen nagy pusz
títást vittek végbe a dévai marhákban, különösen a 
bivalyokban. Déva utcáit már több fedi a hazatérő 
és utközben elhulló szegény párákból. Ha eső nem 
lesz, nagyobbmérü pusztításoktól tartanak.

A boszu. Tabon folyó hó 20-án este Lukáts 
József odavaló csizma dia-mester boszuból felgyúj
totta Horsa Pál tahi polgár szőlőhegyi hajlékát; a 
tűz belekapott a szomszéd hajlékába is, s mindkettő 
teljesen leégett, azon kiviül a készletben volt edé
nyek is elhamvadtak. E borzasztó tettre Lukácsot 
az indította, hogy a mint az nap délután Horsa sző
lőjében több társával mulatott, egyik társával össze
veszett, ki Őt egy karóval megverte. Lukács szó nél
kül távozott a hajlékból, azután a szőlőhegy előtt 
elterülő gyepre lefeküdt és boszut forralt Horsa 
ellen azért, mert ez mint házi gazda nem kelt

Vidéki és helyi hírek.
Semélyi hír. Veszprémmegye főispánja inéit. 

B. Fiáth Ferencz hiv. ügyben városunkban időzvén, 
tegnap távozott.

A .Magyar Vidék11 nyomdájának fiatal s derék 
művezetője, Goldberg Gyula úr, szerdán jegyet 
váltott Lőwy Mór úr helybeli kereskedő és polgár
társunk kedves leányával, Jankával. Tartós bol
dogságot kívánunk a leendő párnak!

Kaas Ivor báró és Lónyay Ilona kisasszony, 
Lonyay Albert leánya szerdán délután keltek egybe 
az ág. hitv. egyház templomában Bpesten.

Május első napja a természet ünnepe. Május 
*uiva már régi időktől fogva dicsőittetik s a leghi- 
zclgohb elnevezésekben részesült (a német pl.

On,1,‘»|ouat"-n ak is nevezi), noha e dicsőitést 
különösen az utóbbi években s azon oknál fogva 

unvel benne van ama három nap, melyen vesaedcl- 
’uvs, öldöklő légarámlat jön észak felöl, mely nő- 
'vuyzetünket az általa eredményezett dér által már 

S°kszor tönkre tette meg nem érdemli. 
• o de mi szívből üdvözöjük a természet megujitó- 
i.'*7 , s CSilk azt kívánjuk, hogy mivel úgyis csak

* munka maradi reá, legalább is ngv viselje 
"’^gát mint elődje.

.. £zt .n,M? 8"kan Próbálták, s mire annyira jöttek mint
ukl'..'? ),ari ’ .koP,nl1ÍH'a szoktató párását n mesében, hát 
nótiíf r0’!”?5'’ ,,H‘R !4Z"k"tt történni az u baj. hogv a
l'úra<l( /í" \‘Z( 'i •’ • • • “ nemet! s minden
olvnn L ' U^u ,a ' “ ' Akarni hiszen akarnánk, de mikor 
rokbnn hn*  U Woret,3tre méltóság azokban a lajthdntúli sógo- mkban, hogy-------nun ?Ü„UU1U4 | Szerk,

elárverezte.
A méter rendszer Pápán most már mindinkább 

foglal tért, úgy lmgy az ellene elkövetett kihágások 
a ritkaságok közé tartoznak.

A házi állatok egészségi állapota kielégítő. 
A lefolyt hónapban csak egy eset fordult elő váro
sunkban, hogy lovat takonybetegsége miatt le kel
lett szúrni és elásni.

Ugylátszik a fülbe valók lopása nálunk már; 
sporttá kezd fejlődni. Egy 4 éves leánytól loptak el 
függőket a tettes azonban nagyszölősi illetőségű 
s városunkban szolgáló Nagy Örzse személyében a 
hűvösre tétetett.

Ősszel s ugy télfelé jó ára van a birkabőrnek 
gondola magában Zsubban Józsefné s a zirczi 

járásból beballagot Pápára, hogy a birtokában levő 
(két birka bőrön túladjon. De roszkor jött; a szeren 
lese nem kedvezőt neki, amennyiben a rendőrség 
I valami gyanupörrel élve legot kiváncsi lett a két 
' bőr tulajdonképeni eredete után. Mivel a felelet nem 
' volt kielégítő, a rendőrség a városi szolgabiróság- 
; nál jelentést tett, s most tavaszra érkezett meg a 
válasz, hogy Zsubban Józsefné asszonyom a két 
birkabőrt - - ellopta.

Badics Gábor nagyszőlŐsi lakós nejét és gyer
mekét odahagyva megszökött. Nyomozzák

Szemtelen tolvajok. A Mádai úr kávéháza 
előtti padot csütörtökön éjjel 11 óra tájban ismeret
len tettesek ellopták. Valószínű, hogy ezt csakis 
jól átgondolt terv szerint vihették véghez, mert 
számítani kellett nékíik azon eshetőségre is, hogy a 
kávéházból kijövök rajta kaphatják őket.

! Borzasztó tüzyész dühöngött tegnap Hány 
I községében, melynek 50 ház lett áldozata. A deve-' 
1 cseri tűzoltók bár későn, de mégis szerencsére még 
további szerencsétlenségnek elejét vették. Hogy a de
rék tűzoltók Csirke alparancsnok ur által vezetve 
derekán viselték magukat, mondani sem kell.

Lapunk múlt száma hozta Fuchs Zsigmond 
és társa helybeli szikvizgvárosok hirdetését, mely 
szerint Devecserben szintén nyitnak szikviz- (szóda) 
gyárt, s csakis a legjobb minőségű, tiszta és egész
séges szikvizet fogják készíteni. Ajánljuk devecseri 
szomszédjaink figyelmébe.

Megjelent az BOrszág-Világ" X füzete fölötte 
érdekes tartalommal és egytől-egyig eredeti csinos 
képpekkol. A derék kiadó, ki külföldi származású 
létére oly sokat tett már a magyar időszaki sajtó érde
kében, tudtul adja, hogy folyó é. május 1-tól az i 
,Ország-Világ" számára külön lametsző műintézetot| 
rendezett be mi által a lap megindítása után rövid 
idő alatt abba a helyzetbe jut, hogy az illustrátió- 
kat mind ide haza állíttathatja elő. E czélra több 
kitűnő erőt sikerült megnyernie mimi magyar országi 
embereket, kik 10-12 év óta működnek Bécs jele
sebb műintézeteiben s most örömmel ragadják meg a

PÁPA:
100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 12 frt. — kr., közép 11 frt. 60, alsó 

11 frt. — kr.'
Rozs: jó 09 frt. 80 kr., közép 09 frt. 40 kr., alsó 

09 frt. 20 kr.
Árpa: j.8 frt.‘20kr.k. 7 frt.80 kr. és a. 7 frt. 60 kr.
Zab: j. 7 frt. 50 kr. k. 7 frt. 30 kr. 7 frt 20 kr.
Tengeri: j. 8 frt. kr., k. 7 frt 80 kr. és a.

7 frt. 60 kr.
Burgonya: 3 frt. — kr.
Széna:‘2 frt. 80 kr. 2 frt 20 kr.
Zsúp: 2 frt., 80 k

Pápa. 1880. április Wolta József.
polgármester.

VASÚTI MENETREND
PÁPA-GYÖR-KIS-CZELL. 

Indul :
i Pápáról Kis-Czell fi ié d. e. 12 ó. 24
I „ Győr felé d. n. 2 ó, 49

Pápára Kis-Czellből
Győrből

d. 
d.

p 
p

41
19

p.; 
p-;

d. U. 7 ó. 54 P-
regg. 6 ó. 42 P-

6 ó. 12 P-
d. u. 7 ó. 29 P*

GYÖR-BÉCS-BUDAPEST.
Győrből inti. Bpest felé 11 ó. 20 p. d. o. 10
Győrből indul Bécsfelé 5 ó. 17 p. <1. u. 4

ó. 16 p. 
ó. 26 p. 

SZOMBATHELY-SOPRON-NAGY-KANIZSA. 
Szombathelyről indul Sopron

nekik nyújtott alkalmat, hogy hazájokba visszatérje- j
nők. A közönséget arról is értesíti hogy Somogyi 
Ede a folyóirat szorkosztiíségétól visszalépvén, ezt 
Beöthy Zsolt vette át — és végre, hogy a XI l’l'.zet 
melékíete Stephania herczegnő arczkópe leond. Tar
talom : Három boldog nap. (líujz). B. Bilttner Li
llától. Petőfi a .királyokhoz*  irt verse és V. l'erdi- 
náml .laknb Elektől. Csőrei Mihály mint költő Abah 
Lajostól. Déryné Kolozsvárit 18311-ben. ;lakab Kök
től. Gvöngyvirágot vegyenek! (Költemény, koppéi) 
Komócsy. Józseftől. l>r. Milinlkovieh Géza egyetemi 
tanár. (Képpel.) A csigák és kagylók az ipar- es ke
reskedésben Szinynyoi Otmártól. Hangversenyeink 
Achilles-sarka. IVági Auréltól. A gólyarandár. (Képpel) 
ligv kérdés. (Képpel) Gyalog Huszártól. Lti ké
nek III — Ágai Adolftól. Arab kávéház Kairóban. 

| (Képpel) llr. Goldzielmr Igu.-tól. A kairói borbély. 
(Képpel) Dr. Goldzieber Iguácztél. Az egészségtan kö-

I

este, 
reg.

Szombathelyről indni N.-Kanizsa felé

ó. 
ó.

15
15

P- 
P*

regg. 
d. e.

ó. 10 P* (1. u.
ó. 51 !’• este.
ó. 57 P- regg.
ó. 11 P- d. u.
ó. 34 !’• éjfél.

Sxei 'késztől levelezés.
E. M. Az egyik talán jönni fog, ha csal 

hetünk neki, a másik, tárgya ellenkezvén a sz 
Sággal. nem közölhető. Kérelmének eleget tettünk s nem 
tudjuk azonban lesz-e köszönet benne? Mai számunk illető 
rovatában többet talál az ügyre nézve. Egy évre 1 frt. — 
előre. Üdvözlet.

A. N. Ngyszmbt. A ..pótlékot- későn kaptam meg. 
Talán nem bal. hogy elmaradt?

G. V Kpsvr. A számot elküldtük. A varróleány ma
holnap útnak indul, csak találjon, sok vendégszerető házra!

Sz. G. Gyrtt. Megkapta-e levelünket? A beküldött át
nézésére még nem volt érkezetünk. ...

R II J f Bpest. Számitok rá! Szives üdvözlet!
Cz. A. Bcs. Mint látja, felhasználtuk.
S. 0. Bpest. A fővárosból rendes leveleket várunk, a 

színészetről néha, nem mindig.

Felelős szerkesztő: Bán fi János,



Főnyeremény 
eseti.

400,000 márka

HIRDETÉSEK:
A

Szerencse- nyereményeket 
az állam 

biztosítja.hirdetés.

Meghívás Hamburg állam által biztosított 
nagy sorsjátékbani 

részvétre, melyben több mint

8 millió 300,000 márka
biztosan kisoroltatik.

Ez előnyös sorsjáték-nyeremény - melyek 
tervszerint csak 87,500 sorsjegyből állanak 

a következők:
A legnagyobb nyeremény eseti. 400,000 in., 

tovább á

Osszetes kimutatása
ács Hz általánosliiztositú-tái’sulatuak(AssícurazioniGenerali)Triesztiién, 
birtóitó’felelnek «n 1879. évben KHietett 20.838 MrmlrM, bnsiéisn 5,839,791 Irt 78 kr. 
értékben s mi, egyób, mentiek <'• kíutelvételeknél jóváhagyott ,ut»lm»«i«ok « tett költ 

gégékről, 177 297 frt 68 kr. értékben, tehát összesen 6,017,089 írt 46 kr.
Az lntésetnek alaplttatása óta tett káresetekért! kifizetései 185,880.758 frt 03 krnyi összegre ragnak

899.555 tételben. 

A Mrese- 
tok értéke

A kiütné 
|'Ok ősz- 

szege
A kircse- 
tek értéke

A költsé
gek ősz- 

szöge

jutái. 250,000 ni. 6 nver. 4000 111.
1 nyer. 150,000 ni. 68 ‘ w 3000 111.
1 100,000 m. 214 „ 2000 in.
1 60,000 m. 10 r 1500 ni.
1 50,000 ni. 2 , 1200 m.
2 40,000 ni. 531 B 1000 m.
2 30,000 ni. 673 » 500 ni.
5 25.000 ni. 950 r 300 in.
2 20,000 m. 65 , 200 m.

12 15,000 in. 100 „ l'»0 ni.
1 12,000 in. 25150 , 138 in.

24 10,000 ni. 2100 „ 124 in.
4 8,000 ni. 70 . íoo ni.
3 6,000 1U. 7300 „ 94 és 87 :

52 a 5,000 m. 7850 » 40 és 20
Az egész n üvelet 7 osztiílyból áll. s néhány hó latf ,
biztosan elintéztetik.
Az első húzás határideje hivatalosan van megállapítva.

A sorsjegyek ára:
Egy eredeti sorsjegy ára csak 3 ft. 50 kr.
Fél „ „ „ „ | ft. 75 kr.
Negyed „ „ „ „ — ft. 88 kr.

Ezen — az állam által biztosított eredeti sors
iegyek (nem eltiltott Ígérvények) az összeg béimentes 
beküldése vagy posta-előleg utján általam a világ bár
mely részébe küldetnek.

Minden résztvevő kap tőlem még az eredeti sors
jegyen kívül az állam-eziinerrel ellátott eredeti terve
zetet ingyen és a megtörtént húzás után azonnal az 
eredeti nyeremény-lajstromot felszóllitás nélkül meg
küldöm.

A nyeremények elküldése és kifizetése 
az illetőknek egyenesen általam, pontosan és titoktar
tás mellett eszközöltetik. Megrendelések légczél- 

szeiübben postautalványon eszközölhetek.
9V*  Megbízások a küszöbön levő húzás miatt

f. é. ninjus 13-ig-
Id. Heksclier Sámuel

bank- és váltóüzletéhez Hamburgban intézendők.

Magyar királyságbeli.
Abauj mogyében
Arad •
Árve •
BAcs- Bodrog »
Bárány a •
Bern »
Békés ■
Boreg ’
Bihar •
Bonod •
Csanád •
CsongrAd ■
Vas •
Gömőr •
Esztergom •
Hajdú »
nevei •
Hont »
JAszség, Nafy-Knn"

sAg és Szolnok •
Komárom ■

Liptó ’
MArmaros •
Nógrúd •
Nyitra "
Sopron •
Peal-rilis-Solt-Kis Kun • 
Pozsony »
Győr •

Zólyom •
Somogy •
Szabolcs •
SzathmAr ‘
Szilágy •
Temos •
Tolna '
Torna •
Toron! ál
Trencsáuy •
Turóc- •
Uaoosa •
Ung •
Fabér

hfonony •
■ Zala
I Zemplén •

összeg

í

frt jh-

92484J 
108621 

10892 VI 
1013898 
742927 

I4474K. 
3312 M 

1978510 
3966'46 

21604'63 
23555:41 
ÜK 192 82 
468981 
4219.0*  

*6522 *8  
13005,13 
8'134'56 

20073*70  
1931088 
10516:94 
196782 
419036 

15697 20 
5413575 

,. 1271839
2429 353359'45

65 —

12
7 

sg 
IC 
fit
19
17
51
in
17
18

Erdélyben — — _ — — — 
Slavouiiiban .......  _ ... _.
Horvátországban ............  ._
A hajdani határőrvidéken ...

Otvteg
Ausztriai koronabirodalomban 

az Kna alatt ._ .......  ...
Ausztriai koronabirodalomban 

az Ens (előtt .................
Morva- éa Bzllózia-koionaor- 

ezAgban — ....... ... ... ~.
Cseh-kovonaorazAgban ... — 
Galiczitv és Bukovina-) orona-

StAjer-koronaorezAglian .......
Krajna-koronaorazágba;.........
Karinthia koronaorvziig »n ... 
Az ausztriai tengerpart vAro-

DalmAt-koronaorazAgba'i... _. 
Tirol- és Voral-hegységí koto- 

országban ... .— ......   _.

85 3163M8
27 10536-
«W 72377 tM 
51j 3282'. 15 

PW1276740 51 ’

923] 446179 13 

6563818
15<l 166552*-

5131 587241 09

27 293533B 
6ti 4304495 
:;ii 34209 k) 
1;« 1393202

1 I
177 70759'őS 

4l 156123(1

381 3929191

142

Irt. 'kr
143323 
4543*1  
46307 

_2128 3ü 
5797508
762828

185182
217.509 

1199939 
395*03  
83838 
33784 
11038 

39883*1 t 

£3280

160228

19*08-83  
106855

1100941 
25917,65 
4*60514  
rz;:,;;; 
17773 49 

1(157 40 
2281503 
4188435 
327060 

2191025 
lóéra i 

961'50 
14992 

2227 72 
2149.546 
1322263 
4516 — 

1837*'5<l  
3129944 

_ ... _252«:«7 
444311120363’281 ü

5"
22

10!
157

534>'< "2

Különbösö más Államokban.
Belgiumi királyságban ... ... 
Bolgár herezegsaégbuu .......
Dán királyságban....... ... ...
Német-esászAraAgban ... „. 
Franczia-köztársMágbau ... 
Görög-királyságban.......... ..
Nnu.vliritanuiai királyait > un 
Hollandi királyságban ... _. 
Olasz-királysiúban ............
I.icbtouRtein iiorczog»<b,-l>i n ... 
Málta ._ ... ... . ............. .
Bomán-herczefc’aéghen ... _ 
Orosz-osAszArsdgbtn .......
Svéd királyságban ............
Sveltzi-körtérvaságban .......
Szerb fejodelemségbsn — ... 
Amerikában — — ... .......

t°'« 4770027 
81 35379

101 225561’ 
627 267268Ií 
.86'4 4176447<

I 624
331 2310648712] xoaq'aj 

MMH
1 486302
1017917178 
| T1W-,

1'367 -
I 20031 10 

32*521  39 
46502'8(1

. 71I8OI
__ -. 20108 TI
^02X'»M3f»794 73

K’8582
1772976'Üs-zeg

Összesen 6,017.080 frt"16 ír.

1831 -tk évben alapított Aaalcurnzloni Generáli tAran’/it Trleaztben, 4.200,000 osir. értékű 
frtnyf alaptőkével rendelkezik, mely 4'100 teljes forgalomban lévő 1030 frtoe részvényből áll, melyre 30°/'
befizettetett, mig a többi 70','« a résivéuyesek Által jótá lóval ellátott adóslevél által lett biztosítva.

A legutóbbi 1880 ki mérlegkimutatás szerint a killöubözö biztosítási ágazatokból, 15 877.047 frt 89 kr. 
dijtarfaleki tökével és 1.772,355 frt 74 kr. nyeremény tartaléka appal rendelkezik a társulat.

Az életbiztosításokból befolyt dijakból az Analcurazloni Griirruli társulat, mint az említett mér
legből kitűnik, 14.211,537 frt 74 kr. di jtartalékot gyűjtött, ou-ly ugyanazon mérleg kimutatása szerint 
csaknem kizárólag tehermentes ház és le> vöségek, valami t háromsz< ros biztos jelzálogba van fektetve, 
ezen befektetések mellett még több mil.iója van a társulatnak szí srdhltelü irtékpapirok és váltókba 
beruházva.

A tiizkárbiztositásokra 1,538.310 frt 62 kr. díjtartalék vagyis a bevételezett készpénz dijilktékeknek 
48 százaléka lett as 1877. d etem bér 31-én folyamatban volt koc-kázt aísok fedezésére visszatartva. A díj- 
illetéki bárczák és a későbbi években behajtandó dijilletékek 11.7 15.212 frt 99 krt tettek ki.

Az emberi életre vonatkozó töke és Járadéki bizto-dtáaokon kívül az A vsicuraaloni Generáli tár
sulat köt még biztosításokat:

töz.knr esetekre, épületek és azok tartalmára, terményekre, farakUrHkra a szabadban.
Jégkár esetekre mezőgazdasági terményeknél,
'elemi károkra áruk, termények és állatoknál szárazon és vízin, ten/eren és folyón valószálli'&sol.

Ezenfelül a Hrau’at minden lehető könnyebbltéseket megtesz ngy a i’ak, mint a bárcza-feltétele' 
nél és a károk megtérítéseinél is, miknek készpénzbeli kiü»et se pon'osan eszközöltetik.
Hészletes kártérítési Jegyzék kimutatások kívánatra kaphatok a vezérOgynölrség írod áj * 

Audapeat, Dorottya-uleaa 10. a társulat épületében, valamint annak minden ügynökségéi*
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Könyvnyomda. NOBEL ÁRMIN
ajánlja |

a leg-iaja'b'to axx3ra,g'©lslzal g'azd.ag'oxx i’els^exelt

hol

minden néven nevezendő nyomdai munkák a legnagyobb gond
dal, csínnal ős hiba nélkül leggyorsabban és legmérsékeltebb árakon 

állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemii vállalattal bátran versenyezhet.

Könyvkereskedés.

Brmdinrák, röpiralok, 
közjegyzői és íigyvédi 
nyomtatványok, szám
lák, levólfejek, borí
tékok, névjegyek, ét-
Bármiféle itt meg nem nevezett nyomtatvány minta sierint. azonnal elkészíttetik.

lapuk, gyászlupok. el
jegyzési kártyák, fal
ragaszok. árjegyzékek, 
báli meghívók, kör
levelek, rovatolt táh-

Papír- és íróeszközök.

Laptulajdonos és kiadó: Nobel Ármin. Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.



Melléklet a „Magyar Vidék" 35. számához.
nópkáu.vvUr" leglnizgóbli terjesztői nak: Györgv Etilka k„ polg. isk. tini; l .1 

llZ „rlmfározott jutabomlíjért nála jelentke- laszt mányim: nt. Gyurátz Ferenez ev. lelkész és 
ri'szere jjjZgy(6és azt határozta el,, Goldburg Jakab pápaiizr. tanító - árak, póttag-
z'tL iutalonidíjak a folyó 1879z80. tanévre lévén nak: Keszler Antal gvimóthi tanító úr. Ezek
hogy a •*,.  * .. (ifjakat csak a tanév befejezte utáni után a gvülés véget ért.

nzókuak, kik illető lelkészeik által alá-> 
Uíllia-J;1 intést nyújtanak be, s a kiknek e jelentés! 
>rl JeIt ' zell'czélra kirendelt bizottság a díjakat 

ítélni. Felolvasásra került ezután a 
oda q tanfelügyelőségtől az egylet elnökségéhez! Tisztelt szerkesztő ur! A .Magyar Vidék" apr.l

átirata? melyben egy megyei tanítóegylet ,24. számában egy közlemény jelent meg az orsz. 
tKfése ez idő szerint nem volna lehetséges vagy in. iparegyesületnek az ipar törvény m ód ősit á- 

•d latos s melyben a Pápa v. és v. tanítóegylet' s ár a vonatkozó emlékiratáról, mely közlemény ar- 
11,1-übbi ’mííkö'lé ;ro felszólít bilik. Erre B á n fi ról tanúskodik, hogy annak Írója sem magát a kriti- 
u os pob’-. isk. igi'Zgí’tó kifejti, hogy megyénkben zált emlékiratot, figyelemmel el nem olvasta, sem 

nüi ösen?? megyei hivatalos tanítóegyletnek | pedig a kérdésnek előzményeit néni ismeri.
15 Ina jövője, amennyiben ehhez minden buzgó ta-1 Ugyanis az orsz. m. iparegyesületnek amaz
'w csatlakozhatnék; az egyletek pangását nem a emlékirata világosan csakis azon el.'. ........ ......—o .....................-.......
*! IPsi türelmetlenségben, hanem a tanítók buzga- lók részletes kifejtéseivel fdglalkozik, melyek az És ezt hibáztattuk: hibáztattuk azért, mert a
,'a ] Nivában azon körülményben is látja, hogy ipartörveny módosítására nézve a II. orsz. ipargyü- ,M. V." amennyire tőle kitelik őszinte és buzgó
- ..‘senki, a ki a tanítókat buzdítsa, serkentse, lésen meghozattak. Itt pedig csak az ipari sze r- előmozdítója akar lenni a hazai iparosok ügyének, 
r'lit váii v ózza tehát, hogy a tanfelügyelőség újból v ez étről, nem pedig a szakoktatási szervezetről A mi végre az emlékirat lapunkban való köz-
h•estessék meg aziránt, hogy a megyei tanító-tes-: \an és lehet csak szó, a javasolt iparszervezetnek lését illeti, hát erre azt jegyezzük meg. hogy az
inlotet törvény értelmében alakítsa meg, de | pedig alapját és kiindulási pontját épen az képezi,| egészben való közzététel az irat terjedelmessége 
.tf'szersniiud hasson oda a közigazgatási bizottság- hogy az iparos tauonczok elméleti és gyakorlati miatt nem volt lehetséges, kivonattal pedig az ér- 

I ii lioo-v a gyűlésekre menő tanítók — tekintet s za k oktatása a legszélesebb alapokon biz-idekelt közönségnek nem tettünk volna szolgálatot, 
nélkül az iskolák jellegére, melyeknél alkalmazva1 tositiissék. | ‘ ' ' ’ '
vannak — fuvar és napidíj kiszolgáltassák. — Ez 1 
iiiditvány egyhangúlag elfogadtatván, egyszersmind 
határoztatott, hogy ez ügyben június végén vagy 
jnliiis elején rendkiv. közgyűlés fog egybehivatni, | 
nielv időig az elnökség azon helyzetben lehet, hogy | 
jpleiitód tehessen.— Tulipán tanító úr a méh-és 
'?lvenilenvésztésről tartott rövid felolvasása után, a, 
közgyűlés azt határozza, hogy saját pénztárából 2 
aranyat tííz ki jutalmul azon tagtárs számára, ki 
- Horváth Lajos jogtanár úr indítványa értel

mében — a jövő Í881-ik év őszig a legszebb 
sikert tudja felmutatni a méhtenyésztés terjesztése' 
terén. Ezen díjhoz járult még főt. N é g e r Ágos
ton pápai plébános úr egy es. kir. aranynyal, nt. 
Gyiiiátz Ferenez pápai ev. lelkész úr pedig egy 
eztist tallérral, mely kegyes állományokért a köz- 
aviilés köszönetét mondva, azokat második és 
harmadik díjnak ugyané czélra tíízi ki. A bíráló 
bizottságban mint szakértők fel lesznek kerve: 
T a ii b e r Sándor pá]>ai tanító. .1 á d y coll, tanár, 
Ilevkal urodalmi főkertész és \\ élsz Károly 
urak. - Napirenden volt most Magvassy 
Pál pápai l.isdedóvó úr felolvasása, ki azonban 
nem volt jelen, s így nem is értekezhetett. — A 
jövő rendkívüli - közgyűlésen értekezések ol
vasására ajánlkoztak Bá nl i János és T il 1 i p á n 
urak. — Bán fi János indítványozza, hogy az egy
let képviseltes.se magát a magyarországi tanító
egyletek szöietségének pünkösdkor megtartandó 
gyűlésén. Az indítvány elfogadtatván, e közgyűlés 
indítványozót bízta meg a képviselettel. — l'j 
tagokul lettek felvéve : főt. Néger Ágoston plébá
nos és Engel Mór devecseri tanító - urak. Az 
egyletnek van jelenleg 6 rendes és egy alapító 
tagja. Egyéb aprólékosabb ügy elintézése
után, nt. Gyurátz Ferenez úr újból mond 
le tiszttársai nevében is a viselt hivatalról. A 
megejtett választás eredménye röviden ez; köz
felkiáltással tiszteletbeli elnöknek: főt. Néger 
Ágoston plébános úr, elnöknek: Bánfi János 
polg. isk. igazgató; jegyzőnek: Pintér János 
p.i|r.ii katli. tanító úr: pénztárunk és k«">nvxtúrn<»k-

a vá- hanem a nagy általánosságban a külföld előkelő ipa- 
1 rosaivid általános ismeretek és szakképzettség tekin- 
t tetőben egyazon vagy még magasabb fokon fog 
| állani. - Az az iparos, ki fiukorában alig 2—3 
télig járt iskolába s alig tanulta meg nevét aláírni, 
soha sem fog ama másik iparossal versenyezhetni, 

'kinek korszerű képzettsége van. És mivel e véle
ményen vagyunk, hát az ipartörvény eme pontjai 

, bennünket sehogy sem elégíthetnek ki.
! E pontok benne vannak az ipartörvényben, s 
1 így igenis tárgyát képezhetik az ipartörvény módo
sításának, mert az ipari szervezetet tárgyalják. Hogy 
a II. iparos gyűlés nem vette tárgyalás alá e pon
tokat. vagy pedig az emlékirat szerkesztői hagyták 
figyelmen kívül, azt kutatni nem a mi feladatunk, 
mi csak az emlékiratra hivatkozva mint tényt konsta- 

____ ; i táltuk, hogy e pontokban érintett kérdés az emlék- 
í elvi liatároza-) iratban meg sem érintetett.

részletes kifejtéseivel fdglalkozik, melyek az

Ipar- és kereskedés,

. | mert kivonatot készíteni oly iratból mely a lehető
Á II. orsz. iparos gyűlés az ipariskolai és legnagyobb rövidségben adja elő az ügyet s a sza- 

............. ........................... vakkal szinte fösvénykedik, vajmi hálátlan munka! 
A szerkesztő.)

szakoktatási szervezetre nézve külön határozatokat) 
hozott, ezek a kérdések azonban nem képezik tár- 

Igyát az ipar tör vény módosításának és e szerint. 
I az iparegyesületnek emlékirata ezen kérdésekre rész
letezve ki sem terjeszkedhetett.

Igen sajnálom tehát, hogy a „M. Vidék- a 
hogy az iparegyesület nagyérdekü munkálatát lega
lább khonatban a mi érdekelt közöségünkkel meg
ismertette volna, az ország első szakegyesületét oly 
mulasztással vádolja, mely vád még csak legkisebb 
látszatával sem bir a jogosultságnak. Tisztelettel 
lirááer Sámuel, az általános ipai'társulat elnöke.

(A t. elnök úr ezen felszólalására az a meg
jegyzésünk, hogy mi igenis figyelemmel olvastuk el 
az általunk kritizált emlékiratot, s éppen eme figyel
mes olvasásból származtak megjegyzéseink is. Azon
ban úgy látszik nekünk, mintha a mi rövid megjegy
zésünk nem olvastatott volna el figyelemmel, minek 

; folytán félre értetett. Mi ugyanis nem mondtuk azt, 
hogy az emlékirat az elméleti és gyakorlati szak- 

1 oktatást nem sürgeti, hanem hogy sajnálattal nél
külöztük az emlékiratban azon javaslatot, mely a 
felveendő tauonczok qualificatióját, azaz azon is
mereteket körülvonalozta volna, mely ismeretek nél
kül iparos tanuló nem lenne felvehető. Ezen isme
reteket azonban nem nyújtja semmiféle szakiskola, 
hanem a nép-, a felső nép, — a polgári — vagy 
a középiskola, szóval az előkészítő tanintézetek. 
Ezekről pedig az emlékirat egy szóval sem tesz em
lítést; nem mondja ki óhajtás- vagy javaslatképen, 
hogy a leendő iparos végezze el a felső nép- vagy 
polgári iskolát (mely intézetek hazánkban egyenesen 
az iparos- és kereskedő osztály számára állíttattak) 
vagy legalább is — ha már másképen nem lehet - 
a teljes hatosztálvu népiskolát. Mert hát nekünk az 
a véleményünk, hogy a reformot, ha czélt akarunk 

1 érni, alulról, alapjából kell megkezdeni, s hogy az 
egyesülés, ipariskolák állítása stb. csak meddő tö- 

|fekvések fognak maradni, s a magyar ipar soha sem 
fog felvirágozhatni s a külföldi iparral versenyezhetni, 
míg az iparos osztály nem csak egyes kivételekben

GAZDASÁG,
A coynac-gyartasnak minél szélesebb körben és 

minél nagyobb mérvben
leendő meghonosítása czéljából a földmivelési mi
niszter, mindazon gazdasági egyletekhez, melyek e 
czélra alkalmas bortermő vidékeken működnek, a 
következő leiratot intézte:

A bornak cognac főzés utján leendő értékesí
téséről, — kivált pedig ennek pénzügyi eredményé
ről szükséges tüzetesebb tájékozás érdekében adato
kat szereztem arra nézve, hogy Neukomm, verseczi 
gépgyáros által szerkesztett cognacfőző készület al
kalmazása mellett a bor minő eredményűvel lenne 
értékesíthető. Egy ily főző készület ára a nagyság 
szerint változó; egy olv készület, mely naponta 
800 10<>0 liter bort dolgoz föl 55—00 fokú cog-
nacra, 350 frt. egy 1600—2000 literre berendezett 
készületé 600 forint. Az előbbi, t. i. a kisebb ké
szület mérveit véve alapul, szakemberekhez felhívást 
intéztem az iránt, hogy a közönségesb, nagyobb 
mennyiségben és jutányosb áron kapható borfajták 
átlagos szesztartalmának figyelembevételével számí
tást tegyenek arra nézve, - - hogy mennyi a coguac- 
nveremény, — alapul véve a fentérintett 55 — 60 
százalékot, mi ezek után a pénzi eredmény, azaz 
minő árban értékesíttetik a bor hektoliterje a cog- 
nacfőzés utján?

i E kérdés eldöntésénél többek közt a cognac- 
főzésnél fizetendő szeszadó is tekintetbe lévén veen
dő, erre nézve megjegyzem, miszerint a szeszadóról 
szóló 1878. évi XXIV. tvezikk 49. g-a értelmében 
a cognac-főzés a b) pont alatt elsorolt anyagok, u. 
ni. bor, borseprő rovatába tartozváu, ezek után a 
szesznyeredék 3 fokkal sz.ámittatik. A 47. g. szerint 
a Neukommféle cognac-fŐzokészület, tekintettel arra, 
lmgy dephlegmatorral van ellátva, a 2. pont b) alá

jószágon a cséplőkkel megtelt csíír előtt egy héja i 
megrohant egy tyúkot s mitsem törődve a cséplők 
riasztgatásaival el akará vinni. Ekkor hirtelen ott tér-' 
metta házi kakas, s olyant vágott csőrével a héja 
nyaka közé, hogy megszédült, mire a cséplők meg
foghatták.

Hát még az egynejüségben élő madaraknál 
mily gyengéd-kedélyesek egymás iránt a párok '. 
Ezek éltök végéig együtt élnek s annyira szeretik 
egymást, hogy sokan még a költözéskor is elvá- 
laszthallanul együtt maradnak. S mily sokféleképen | 
tanúsítják párjaik iránti szeretőtöket a hímek ?1 
főbb orvinadárfaj hímjei nagyobh-kisebb magas
ságban szállonganak párjaik felett s hangosan hal-, 
látják ujongó szavukat. A lappantyú durrog, a 
harkály száraz ágon kerepel csőrével, a sárszalonka 
mekegve száll a levegőbe s onnan ereszkedik alá. A 
hímhattyu párjának nyaka körül fonja a magáét, az 
"nős galamb himjo felszáll a levegőbe, szárnyaival 
'•suttog, tetszeni kívánván párjának. >8 mily erőtel
jesen zengik el a párosoddá és költés idején dalaikat 
•<Z"n madarak himjei, melyek énekre képesek, sze-l 
lelmes érzelmeiket kifejezni törekedvén! S mily; 
zomoru az életben maradt madár, ha kedves párját 

megöltek. Fabor beszéli, hogy Izland-szigetén egy 
'■jszaki vöcsök párból az egyiket lelőtte. A hátra
maradt oda úszott a halotthoz, s csőrével döfdösle, 
l'ogy lölkelésre serkentse. Sőt a párok egymás 
iránti szeretető sokszor annyira megy, hogy az el- 
'álaszthallau kajdácsoknál és a kelotiudiai tarka 
upályoknál. miket mindig párosával kell tartani, az 

L8jik halálát nem éli túl a másik.

iS még mennyi szeretettel viseltetnek az öreg | 
madarak tojásaik és fiaik iránt. Sok madár oly 
kitartóan ül tojásain, hogy kézzel lehet megfogni. S í 
ez az eset nemcsak faodvakban költö némely fajok-, 
nál fordul elő, névszerint baglyok, vadgalambok, I 
cinegék s más efféléknél, hanem a földön fészkelők 
némely fajainál is, mint a pacsirták, dunnalud és 
vészmadárnál stb. A kikelt kicsinyeket azután erejök 
teljes megfeszítésével etetik, mig megnőnek. Egy 
karvalypár minden egyes lia számára, mikor ezek 
már néhány hetesek, minden uap 4 apró madarat 
fog, ha tehát 5 lia van, mindennap fog 20-at, me
lyeknek némelyikét több órányi távolságról hurezolja! 
haza. Egv-egy fekete varjú lia, azon időtől fogva, 
mikor már félnövésü, mindaddig, mig önmaga kezdi 
keresni élelmét, naponkint 400 cserebüly pajort 
eszik meg, miket öregjeinek a földből kell kivájmok, 
s még sem lankadnak; ha pl. 5 fiók van, mig a 
kellő 5000 pajort össze nem hordták, mire őket 

! csakis fiaik iránti szeretőtök buzdíthatja. A vén 
ölyv semmibe sem veszi a vastőrt, mely fiait ma- 

I gába záró kalitka előtt vau, bátran átlép rajta, 
■hogy fiait megetesse, s benn van a kelepcében. 
Brehm-nek volt egy szirti sas birtokában, mely 
udvarába kalitkába volt zárva. Midőn azt egy kot- 
lós tyuk megpillantotta, csibéit a hatalmas ellenség 
ellen megvédendő oly bátran neki rontott a ros- 
télyzatnak, hogy a sas megragadta, a kalitkába 
vonla s megfojtotta. Maga az üdvözítő is méltá
nyoló a liast.vúk szeretetét, midőn Jeruzsálemnek 
nmndá: „Hányszor akartam egy begyűjteni fiaidat,

mint egybegyűjti fiait szárnyai alá a tvuk,detinem 
akartátok.11

De nemcsak fiaik iránt mutatnak a madarak 
önfeláldozó szeretetet, hanem fogadottjaik iránt is. 
Az egész világ tudja, hogy Európában a kakuk, 
Amerikában a seregély egyik faja más madarak 
fészkeibe rakják tojásaikat, miket ezek azután saját 
fiaik karával sőt vesztére kiköltenek, a kikölt kakuk- 
lint minden erejűkkel nagyra nevelik, s mint saját
jukat szeretik , oltalmazzák. Valóban megható 
látvány, mikor egy kis ökörszempár a kakuk-fiut 
nagyra neveli, az pedig a neki nyújtott parányi 

1 rovart lenyelendő oly szélesen tátja ki tág torkát, 
mintha piczike nevelőjét is elakarná nyelni, a 
honnan vette is eredetét a monda, hogy a kakuk 

. megeszi nevelőjét.
Még jobban mutatkozik azonban sok madár 

j kedélyessége azáltal, hogy más madarak árva fiainál 
' az öregek helyét pótolják. Brehmnek volt egy 
mocsári cinkéje, melyet az általa nevelt 2 fiatal 
búbos cinkével együtt fogott, továbbá egy nádi ve
réb családja, melyhez miután a him elveszett, más 
fajú hím állott elő, az atyátlan árvák mellett atyjuk 
helyét pótolandó. De beállít néha teljes családba 
is egy-egy madár ugyanazon fajból, s a fiatalok 
mellett segéd!: vzik. Így ezt észlelte szintén Brehm 
a hosszú farkú cinkénél, hogy a fiatalokat 3 öreg 
etette. Eszerint a még élő párhoz egy harmadik 

j csatlakozott, a fiatalok fölnevelésében részt veendő. 
' Ismeretes dolog továbbá, hogy a kerti po
száta , ha kalitkájában saját fiait egyszer felnevelte, 

) minden madárfiat felnevel, melyet azon a nyáron

k%25c3%25a9pviseltes.se


sorozandó, mely készületeknél a Üsttartalom négysze
res mennyisége adja a főzőkészület termelő képessé
gét. Végre a törvény 1. §-a szerint minden szeszfok 
után 11 krnyi adó lévén fizetendő, a Neukomm-féle 
kisebb főző-készülék egy napi működése után követ
kező adó esik:

A Neukomm-féle kisebb készülék, mely a ké
szítő szerint mintegy 100 liter tartalmú főzőkazáii- 
nal bir, a 47. §. 2. pont b) szerint 4-szer véve 
400 liternyi termelőképességét, literenként a 4!'. §. 
b) pontja alapján 3 fokot véve, ad összesen 1200 
szeszfukot, mely 11 krjával 1 frt 32 kr. adó-összeg
nek felel meg.

A beérkezett szakértői véleményeket mellékelve 
A és B alatt ama megjegyzéssel küldöm meg. hogy 
azok mintául szolgálhatnak egy oly kiszámításnál, 
mely a cognacfŐzés pénzügyi eredményét (czim) vi
dékére nézve, az ott fennálló tényezők, u. m. a bo
rok szesztartalma, ára a napszám-bér, a tüzelő árá
nak alapul vétele mellett kitüntetné.

A szakértői vélemények kiszámításaira nézve 
egyébiránt meg kell jegyeznem, miszerint a burok 
átlagos szesztartalma, kivált az A. véleményben ma
gasra vétetett, miután cognac-fŐzésre ily magas 
szesztartartalmu, értékesebb borok nem fognak 
előnynyel fordittathatni. A nyolcz havi ászokolás 
után eladott cognacnak a szakértői véleményekben 
felvett ára Neukomm gyárosnak állításán alapul, 
önként értetvén, hogy ez nem csak a piacz változó 
esélyei, de az ászokolás tartalma szerint is lényege
sen módosulhat, nevezetesen hosszabb ideig ászokolt 
cognac jelentékenyen magasabb árakat képes elérni.

A B. véleményt szerkesztő szakértő az adót 
3 írtra veszi fel, miután előtte az adó mennyisége 
ismeretlen volt. Ugyanannak számításában a bor. 
napszám, tüzelő-anyag árai csak hozzávetőlegesek s 
a vidékek szerint módosulnak.

A mellékelt véleményes nyilatkozatokban foglalt 
és a fent elősorolt adatokat ama felhívással közlöm, 
hogy azokat tüzetes vizsgálat és megfontolás tárgyá
vá tevén, adjon véleményt arra nézve, hogy a vi
dékbeli borok, tekintettel azok szesztartalma és ára
ira, értékesithetők-e előnynyel a cognac-főzés utján? 
Ha igen, minő körülmények közt s mi módon vél
né a cognacfőzést az ottani vidéken meghonosíthatni?

B. Kemény.
A köriratban hivatkozott szakértői vélemények 

a következők:
A) 1. Az általam megvizsgált magyar borok, az 

a.'zuborok kivételével, 9.0 (golti vörösbor) egész 
15.75 (sopronyi 1868-iki fehér és egri 1868-iki 
vörösbor) középszámmal 70 faj közül 12.58 volum- 
perczent alkoholt tartalmaztak. 2. Egy hektoliter 
bor a lepárlásnál e szerint 9—15.75, középszámmal 
12.58 liter alkoholt képes nyújtani. Ezen számoknak 
megfelelŐleg pedig nyerhető 16.4—28.6, középszámban 
22.9 liter 50 fokú cognac, vagy 15—26.25, közép
számban 21.0 liter 6o fokú cognac. 3. Véleményem 
szerint a cognac általán csak 60 százalék alkohol 
tartalommal volna lepállandó, ezen alul nem. Ezen 
esetben 100 hektoliter borból többnyire 15-21.5, 
küzépszámban 18 hektoliter cognacot lehet nyerni. 
4. A Neukomm-féle apparátus ezen feltétel mellett, 
naponta 12 órai munkaidőt és 8—10 hektoliter 
borkonsumot téve föl, 1.35 egész 1. 94, középszám
ban 1.62 liter 60 fokú cognacot szolgáltatna. 5. 
Nyolcz havi ászokolás után hektoliterenként 60 írttal 
eladva, a fentemlitett napi produkezió 81 frt egész

116 frt 40 krnyi, átlag 97 frt 20kr. összeget kép-llékkel éjjel nappal dolgozva, feltűnően több a gyárt 
visel, akként, hogy egy hektoliter bor 9 frt - mány.
12 frt 93 kr, átlag*  10 frt 80 krral értékesíttetnék.! Az ár. illetőleg a bornak ezúton való értéke. 
Tényleg azonban a bor értékesítésének csekélyebbnek , sitésének megállapítására azonban számba veendő 
kell*  lenni és pedig: a) a gyári beruházási költségek 1 volna; a) a párlás egyszerre avagy kötszerre liajta? 
amortisacziója; b) a tüzelő-anyag mennyisége: c) a tik-e végre, és vájjon szabad tüzzel-e avagy gőzzel? 
munkabér és más üzemköltségek miatt. Másrészt A szabad tűz fölött nyert gyártmány’ állítólag 
azonban ezen költség az által volna részben fedez- jobb.
hető, ha a lepárolt borban tartalmazott borkősav a | Tekintve a verseczi cognacnak magas szesz 
legegyszerűbb módon mint mészsó nyeretnek s igy tartalmát, az kétszeres párolásun ak látszik louuj. 
vagya borkősav gyáraknak elárusittatnék, vagy, azért az előállított mennyiség a fentériutettnek f(1í 
nagyban mindjárt borkősavra feldolgoztatnék. — Az; lére volna redukálandó, vagyis 1 hektoliter cognac 
a) és c) pontokra nézve, mivel az ott jelzettek nagy- előállítására 4—5 hektoliter bor volna számítandó
részt a helyi viszonyoktól függnek és mivel előttem Ib) a napszámbér és az égetőnek fizetése; c) a tüze- 
a Neukomm-féle apparátus csak felületesen ismere- lőanvag minősége és ára, d) az összes befektetési 
tes, — nem adhatok határozott véleményt. 6. A‘költség; e) az adó, továbbá f) vájjon tiszta bor-e 
bor első lepárlásánál nyert csekélyebb fokú (60 ). avagy összevásárolt, seprű is használtatik e és ezek 
destillatum rektifikáczió által 94—96 fokú linóm után borkő és borolaj állittatik-e szintén elő és mi 
borszeszszé dolgozható lel, mely beteg, alkoholsze- áron kelnek ezek? g) használtatnak-e a gyártmány 
génv, kivitelre szánt borok metszésére fordittatik. izére befolyásos anyagok vagy sem? Ezeket nem is- 
nemkülönden finom liqueurök készítésénél is nagyon 1 merve, a bornak értékesítését tehát tüzetesen nem 
keresett czikket képez, vagy ezen első lepárlat i lehet kimutatni.
hosszabb ideig hordóban ászkoltatván, mint szeszes- A bornak mosta igen nyomott az ára és kilátása vau 
ital , cognac “név alatt jő kereskedelembe. Máig alarm, hogy még inkább alászáll, amennyiben a múlt 
cognac csak Francziaországban, igaz, századok óta, évi termésre még nem igen akadt vevő. Azért a 
de itt is csak az ország bizonyos részeiben mégha-: cognacgyártás most jövedelmezőnek mondható.— 
távozott borfajokból nagyszerű mérvben- állittatik! Nagyban történhető bevásárlásnál hektoliterjét talán 
elő és csak onnét jött a kereskelembe. Hogy Ma- megkaphatni 8—9 írtjával, ezeket alapul véve, a 
gyarországban a franczia cognac-kal verseny-képes számításokat tán iraigy lehetne megtenni, ha a vál- 
gyártmány létesülhessen, melynek sikerében nem I lalkozó maga a párló. 1. 10 hektoliter bor á 8-9 
kételkedhetem —■ akkor már eleve nem tartom a írt. 80. 9o frt, 2. 3 napszám á 80 kr. 2 frt 40 kr 
Neukomm-féle eljárást elfogadandónak, mely szerint a 
bornak csekélyebb fokú első lepárlata 8 havi ászo-I 
kolás után volna a piaczra bocsátandó. Egy ilyen I szcsen 
lepárolat azonban 8 havi fekvés után még nem is 
cognac, vagy ha annak is neveztetik, csak a legal- 

i sóbb minőségre tarthat igényt. A cognac qualitását 
‘ (aroma és az iz finomsága) és becsét (.5 frt egy 
1 iteze) csak hosszú éveken át való ászokolás által

oly hordókban nyeri, melyek századokon (?) át csak 
cognacot tartalmaztak, vagy ép ily hosszú eltartás
sal palaczkokban.

Ha nálunk a fiatal, még jóformán nem is egé
szen kész termék hozatnék a piaczra, akkor a kilá
tásban lévő uj iparág már kezdeténél elvesztené 
hitelét. E pontra nézve bátorkodom hangsúlyozni:
a) hogy nem minden borfajta látszik versenyképes 
cognac előállítására alkalmasnak, ez okból az alkal
mas fajok nagyobb mérvben keresztülviendő kísérle
tek által felkeresendők és megállapitandók volnának,
b) hogy a behozandó cognac-ipar életképes és ered- 
ménydus legyen, — tekintve annak különlegességét, — 
az ügy az általam már előbb jelzett alapon volna 
kezdeményezendő.

B) Borainknak szesztartalma az uralkodó ter
mészeti viszonyok behatása alatt ugyan nagy inga
dozásnak van alávetve, mégis azt nagy átlagban 
8—10 százalékra tehetjük; leszállhat azonban tudo
más szerint 6 százalékra is. Az ára pedig ugyan
azon és más tényezők befolyása szerint még inkább 
változik.

Ezen közép szesztartalommal bíró borból 55—60 
százalékos szeszt tartalmazó cognacnyeremény 20—25 
százalék lehet, és igy a Neukomm-féle párlókészü- 
léknek munkaképességét szem előtt tavtva, a napi, 
illetőleg 12 órai cognac előállítás is csak ezen ha
társzámok közt marad. Szakadatlanul működő késztt-

80. 90 frt,
3. a párló készülék koptatása és kamatja 1 frt. —
4. tüzelő-anyag 3 írt. 5. adó fejében 3 frt, —• ösz- 

89 frt 4o kr. — 99 frt 4o kr, ehhez adandó 
8 hóra eső 5-ös kamat I frt 15 kr, — 4

~ .................. 104 Irt
eladatik (2 hektoliter) á 60 

az előullitási költséget levouva 
frt 35 kr. marad tisztán 26 
65 kr, ebből esik már most

még a 
írt 95 
35 kr. 
forint: 
93 frt 
frt, 15
1 hektoliter borra 2 frt 60 kr —■ 1. 65 kr. A föl
vett tételek 3-ik pontja módositóan hathat be, a 
mennyiben annak kamatoztatása a munkanapok száma 
után osztandó föl, valamint változtathat a számi 
táson egyéb más befektetés is, például hordó stb.

kr, a kiadás öszszege 93 frt 85 kr 
A gyártmány
120 forint, —
85 kr — 10-1
ki*  — 15 frt

Assicurazioni Generáli. A társulat, mint min
den évben, úgy ezúttal is közzéteszi a lefolyt üzleti 
időszakban teljesített elemi és életbiztosítási káro
kért való fizetések jegyzékét. Ezen jegyzékből kitii- 

, nik, miszerint az Assicurazioni Generáli az 1879-ik 
évben 20,238 káreseti tételre 6,017,089 frt 46 krt 
adott ki. Ebből 1.334,716 frt 46 kr. esik Magyar

ja rszágra, a melléktartományokkal együtt 1.553,277 
i frt 54 kr Asztriára; 1.617,917 frt 78 kr Olaszor
szágra; 267,258 frt 44 kr Németországra: 417,644 
frt 77 kr Francziaországra; 231,661 frt 87 kr Nagy- 
Britáuiára; 324,521 frt 29 kr Oroszországra és 269, 
988 frt 18 kr egyéb államokra. Ezen társulat 49 
évi fennállása óta az összes üzleti ágazatokban 
390,555 káresettételre 135.336, 752 frt fizetett 
már ki.

kalitkájába teszünk. Mi több egy madárkedvelő 
Oberrenthendorfban azt vette észre, hogy teljesen 
szárnyra kelt barátkazenérek a rájok bízott fajukbeli 
vagy más hasonló énekes fajú fiataloknak a nekik 
oda készített eledelt szájukhoz adják.

A madarak kedélyességéről tanúskodik külö
nösen az a nyájasság, és szeretet is, melyet a 
testvér, sőt nem is egészen rokonmadarak egymás 
iránt mutatnak.

Ahlsdorfi báró Seyflertitz Wittenberga mellett 
kapott egyszer egy pár egy fészekben kelt szürke 
darvat. Ezek mindig együtt jártak ki s be, s min
den módon kitüntették benső szeretőtöket egymás 
iránt. A szó szoros értelmében elválasztliatlanok 
voltak. Éltök első őszén kimúlt közülök a nőstény. 
A hím megállt kimúlt testvére mellett, minden 
oldalról megnézegette, s mivel nem tudta fölkelésre 
bírni, oly mély bánkodásba esett, hogy minden 
eledelt visszautasított. Erre elvitték előle a kimul- 
tat, mire egészen magánkívül lett. Bejárta s át
kutatta az egész udvart, az ólakat és félszereket, s 
miután szeretett nővérét sehol sem találta, a vár
iakba ment. Itt ki kellett nyitniuk előtte minden 
ajtót, s midőn az annyi hévvel keresetre sehol sem 
akadt, ólába visszatért, s itt annyira epekedett az 
elvesztett testvér után, hogy egész őszön és télen 
át el nem hagyá sötétes lakását.

A könyörületesség szivreható példáját adta 
ugyancsak Brehmnél egy vörösbegy. Brehm ugyanis 
szeptember vége felé egy vörösbegyeit fogott volt, 
melyet lakszobájában kényére eresztett. Két hétre 
rá ugyan oda vitt egy újonnan fogott más vörös
begyeit is. Azonnal megindult a harcz is. A ko

rábbi sehogysem akarta a későbben érkezettet a 
szobában tűrni ; szüntelen üldözte, marakodék vele 
s annyira uralkodott rajta, hogy alig mert a szoba 

i egyik zugából kimozdulni. Egy baleset következ
tében ennek egyszer eltört az egyik lába, s igy már 
nem bírt szabadon ugrálni. Azonnal megváltozott 
a korábbi ellenség magaviseleté. Üldözés helyett ő 
vitt a pórul járt kicsinynek eledelt, s addig etette, 
mig jól bepólázott lába meggyógyult. Azóta soha 
sem mutatott iránta ellenséges indulatot, hanem 
szives barátságban élt vele. Fölötte nevezetes az a 
barátság is, mely egy, a már említett báró birto
kában levő szirti sas és egy gatyás ölyv között 
kifejlett. Ezt szárnyszegetten adták volt be ele
delül a sas kalitkájába. Midőn a szegény ölyv a 
rárohanni készülő hatalmas ellenséget megpillantó,, 
egész alázattal egy zugba vonult, s oly fájdalmas 
és szánalomért csengő szemmel nézett a sasra, 
lmgy ez nemcsak meg nem támadta. hanem azt 
is elnézte, hogy a később elébe tett eledelben is 
részt vett, s azontúl a legjobb barátságban élt vele. 
Az ölyv egyszer valahogyan kibújt a kalitból, mire a 
sas nagyon szomorít és nyugtalan lett, s nyugalmát 
csak akkor nyeré vissza, midőn az elfogott ölvvet1 
ismét kalitkájába zárták. De nagyon barátságosak a 
madarak sokszor más elő lények iránt is. Szintén 
Brehmnek volt egy fiatal bibicz birtokában, mely1 
szobájában együtt lakott egy kópéval, s oly bizal-l 
más lábon élt vele, hogy mikor az eb a kályha 
alatt heverészett, a madár átszaladgált rajta.

Ámde legvilágosabban mutatkozik a madarak 
kedélyessége szelídített állapotukban az ember iránt 

| nyilatkozó ragaszkodásból. Minden madárkedvelő,

tudja, hogy a szobamadarak gazdájukat, kivált ha 
maga eteti őket, nemcsak ismerik, hanem meg is 
szeretik, s nevök kimondása, vagy feléjök közeled
tekor csipdesve s szárnyverdesve igyekeznek kifeje
zést adni szeretetöknek, sőt ha szabadon vannak, a 
hívásra gazdájok ujjai- és vóllaira is rászállnak. 
Brehmnek volt egy kanári madara. Erzsinek hivta. 
Valahányszor etette, mindig nevén szólitá, mire az 
gyengéd hívogató hanggal felelt. Egyetlen leánya 4 
havi betegeskedése alatt és halála után a hivoga- 
tással télhagyván ez nagyon busította a madarai. 
Végre 3 hónappal később ismét az ő gyengéd 
csábhangjót hallatta a madár, mi Brehm-et annyira 
meghatotta, hogy újra nevén szólító, mire ez szer
fölötti örömét minden módon igyekezett kimutatni. 
A boldogult gróf Gourty-Droitaumont, Brehin 
munkatársa, Becsben vagy száz éneklő madarat tar
tott. Ezek annyira szerették, hogy valahányszor 
utazásaiból visszatért, hangos énekléssel fogadták. 
Legnevezetesebb azonban az volt a dologban, hogy 
szirti rigói ilyenkor nem saját, hanem betanult 
dallamukat hallatták, bizonyosan azt hívén , hogy 
a fáradságosan betanult dallammal jobban megör
vendeztetik szeretett gazdájokat. Góthai tanár lla- 
senstein egyik leányának volt egy kajdácsa, mely 
annyira szerette úrnőjét, hogy távollétében sohasem 
evett, s ennélfogva vagy haza kellett sietni, vagy 
madarát magával vinnie.

Felhozhatnék a madarak kedélyességének bebi
zonyítására még többet is, hiszem azonban, hogy 
az eddig olvasottakból az igen tiszteli oh ásók 
mindegyike úgy is meggyőződött annak létezése felől. 

Kovácsié s János.


