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A plijlloxern vasíralix.
II.

A vegytan kevés reményt nyújthat a pliyl- 
loxera elleni óvószerek feltaláhísára és merőben 
lehetetlen regenerálni bármely vegyi utón az 
európai szőlőtőkét, épen ugy, mint lehetetlen 
visszaadni az életerőt, az egészséget egy 
gyógyszer által, a gyengeség utolsó fokára ju
tott aszkórosnak.

A kinek tehát a phylloxera elterjedése 
által bekövetkezett veszély elhárítása, s annyi 
milliók érdeke valóban szivén fekszik, okszerűbb 
s mindenesetre ezélbiztosab eszközüket fog vá
lasztani. ha egy természetesebb utat követve, 
olyan ellenszerek feltalálására szenteli idejét s 
pénzét, melyeken maga az anyatermészet szol
gáltat. minden rosznak, minden ártalmasnak a 
nmgorreslására.

Egy természetes módszer, egy radikális úgy
szólván soinniárius eljárás a phylloxera ellen 
abból áll. hogy a phylloxerától infektált szőlő
földet vízzel öntik el. .táncon szőlőtulajdonos 
alkalmazta ezt először Gravesan környékén 
Frankiamban és pedig a legjobb sikkerrel, mert 
a nem töldi mint két hónapig viz alatt tartott 
szőlilkertek teljesen meg szabadultak a phyl
loxerától. Hasonló módon boldogultak több má
sok, kik a Jancon példáját követték, s kik azon 
szerencsés helyi viszonyok közt találták magii- 
kat, hogy földjeiket minden nagy költség nél

kül viz alá tehették. Reich de Armeilliére, 
tagja volt a Fribourgi (sveiez) eongressusn 
mint a Societie d’agricultiira du département 
du Gard“ képviselője, hasonló módon pusztí
totta ki szőlőkertjéből a phylloxerát s igy több í 
mások.

Egy másik természetes módszer a pliyl-1 
luxéra ellen a szőlőkertek beporondozása. Ki 
van már derítve, miszerint a porondos földben 
a phylloxera nehezen kap lábra, lassan szapo
rodik, csak hogy ezen módszer is igen költsé
ges s nem mindenhol alkalmazható.

A harmadik természetes ellenszer — mely 
már több előnnyel bir az említettek fölött, csak 
azért is, mert általánosabb s minden helyi ktl- 
lömbség melletti egyaránt alkalmazható, a he
gyeken és a lapályokon — a phylloxera rovar 
természetes ellenségeiben bizonyos acarus és 
miriapodus pókféle élődi állatocskában található. 
Ezekben s másokban is, mert még- csak kezde
ményről lehet szó.

A természet senki iránt nincs szánalom
mal ? a pietás szó nem létezik természetben 
more tua vita mea est. Ez az ő jelszava. Min
dennek mi él, mozog, megvan a maga termé
szetes ellensége s tehát a phylloxerának is; 
ezek a szőllőgazdák természetes szövetségese és 
a phylloxera elleni liarezban.

Csak a 300 ezer frankos jutalom elnyerése 
vezethette a természetbúvárokat s más tudós 
férfiakat téves útra; csak ez tehette lehetsé-

ki | gessé. 
uk “

hogy a Lansánnai congressusban, melyben 
Európa hét legelső bortermelő országainak kép
viselői vettek részt és a melyben három hétig 
vitatkoztak a 67-ik czik felett: „Peut-on con- 
lier íme partié de la lutte génerale contre la 
phylloxera, a des rémédes antrex qu aux toxi- 
ques? p. ex. aux ennemis naturels? hogy mon
dom ezen congressusban a föntebb leirt kérdésre 
13 szótöbbséggel 4 ellenében egy száraz nem
mel feleltek. Mennyivel elébb volnának most a 
phylloxera nagy kérdésében, ha a lausannai 
gyűlés szakemberei egyenesen az ellenkezőt 
határozták volna el s igy válaszoltak volna: 
„Oui, il foudrait bien leur confier la plus 
grande partié de la lutte.

Múlt telet Veveyben töltöttem, hol egy kis 
munkám bevégezésére szerencsém volt közreműkö
dését megnyernem a híres Araenologus prof. Lebert 
tánácsos urnák is. Dr. Lebert már sok évektől 

' szorgalmas magaodaadással foglalkozik a pók- 
1 félék (aracnidi) különböző fajai tanulmányozásá
val; különösen a vizi pókok (acari acpuatici) 

jegy családja a hydracne atkák veszik a jeles 
tudós idejét igénybe.

Igen sajátságos módon jár el Lebert ur 
vizsgálataiban s már több paraszit állatocskát 
meghatározott.

Az én Vevey-i munkámnak az volt czélja, 
hogy kimutassam, milyen ártalmas befolyást 
gyakorolnak az ottani szőlőtök egészségére bi- 

, zonyos mohnemüek, melyek azokon oly buján 
'tenyésznek.

T Á x c z
Egyedül.

Halkan köszönt erdő, liget 
Zengő madár és a lombok,
Mintha csak azt mondanák ők, 
Hogy én soh’sem leszek boldog.

Az esti szél mintha sírna 
S zokogna a szép kis folyam, 
Lágyan az is azt csacsogná 
Szánlak téged boldogtalan.

Az erdőben a bús gerle 
Zokogás közt repül tovább, 
Talán párját veszítette 
8 ezért oly bús hangokat ád.

Szegény szivem az oly árván 
Bolyg a vészes kétely alatt 
talán az is addig szeret 
Alig nem abban majd megszakad.

iljnság üdv szerelmek 
Tovasietnek mint a hab . . . 
8 én bolygok vsak itt egyedül 

velem a hú, mi megmaradt!

Szántó József
A Mozart requiemje.

kg ini.|.„ i'1,'1 ,’T* ,l,,l.vt zeneköltő halálát megelőző
ül ábrlnV1 <lfl T'Hapotbu merülve folyton halálá- 

*tlr«odozott. Egy délután t.ügat á|) ln(.g |ilknsa

előtt s egv idegen kopogtat ajtaján. ,Tekintélyes 
ember megbízása folytán keresem fel önt*  „ki le
gyen az a tekintélyes ember11 kérdi Mozart , nem 

jakarja nevét tudatni" mit akar?*  „Egy requiemet 
óhajt ünnepélyes alkalomra" Mozart megilletődött 
az idegen hangján, különös megjelenésén, rejtélyes 

, modorán, s a titokszertt palástoláson, melyet e ka-: 
landos találkozásban sejtett; de a vállalat iránt 

j való községből erőt vett meglepetésén, megígérte, 
hogy elkészíti a requiemet. „Meg kell említenem*  
mondje az idegen, „hogy szakértő a megrendelő, 

i használja fel tehát minden tehetségét, hogy a mii 
remek legyen,*  „helyesen van*  válaszol Mozart, j 
„Mennyi időt igényel?*  Kérdi az idegen „négy he
tet*  ,s mi lesz a dija?*  .100 arany.*  Az ismeret
len leolvassa a száz aranyat Mozart asztalára s bú
csút vesz. Mozart elmereng egy pillanatig a furcsa 
joloneten, az Íráshoz fog, raoho kedve néhány napig 
tartott, dolgozott éjjel nappal, végre is gyenge teste 
nem állotta tovább kifáradt és eszméletlenül esett 
le székéről, felesége rögtöni segélye ismét lábra 
állította s igyekezett víg modorával elmés szórakoz
tatással, Mozrt komor gondolatait száműzni. „Óh 
bizonyos szóla Mozart, magam számára készítem e 
requiemet, temetésemre rendelték meg,*  semmi sem 
tudta ezen gondolattól eltéríteni, és kettőzött szor
galommal kezdett ismét a munkához, épen miként 
llápháel dolgozott, saját halála felett való gondola
toktól áthatva a „transfiguratio*  czimíí festményén 
Mozart érezte, hogy ereje naponként hanyatlik, 
munkája lassan haladt, a négy hét eltolt és az is
meretlen megrendelő eljött. „Lehetetlen volt szava-

inat beváltani,“ mondja (Mozart, .semmit se tesz, 
mennyi időt igényel még/ .újra négy hetet a 
munka szerfelett elragadott, s igy a tervezett kere
ten túl kellett terjeszkednem.“ „Ezen esetben mél
tányos, hogy a dijat is emeljük fogadja még ez 50 
aranyat/4 „De Uram,“ kérdi Mozart mindinkább 
meghatva, „kicsoda ön?“ „Az nem tartozik a do
logra, 4 hét múlva itt leszek,“ az idegen eltávozott, 
Mozart útónná küldte szolgáját, hogy nyomban kö
vesse, s tudná meg hol fog betérni, a szolga vissza
jön, mondván elveszte nyomát. Mozartnak ekkor az 
a rögeszméje támadt, hogy az idegen nem emberi 
lény, hogy összeköttetésben áll a más világgal, s 
azért jött, hogy tudtára adja közelgő halálát. Még 
nagyobb hévvel dolgozott a requiemen s úgy te
kintő e munkát, mely lángeszének legtartósabb mű
emléke leend. Ezen munkája alatt, többször esz
méletét veszté, végre is elkészült még a 4 hét 
letelte előtt. Az ismeretlen eljött a kitűzött időben, 
ekkor Mozart már nem volt az élők sorában.

Saliéri, mondják, halálos ágyán vallotta be, 
hogy ő volt az ismeretlen, ki Mozartnál megjelent 
s ő oka halálának, nagyon irigyelte Mozart hír
nevét.

Így lön a requiem Mozart hattyú dala.
E.

A rózsa kelet mondáiban.
Azon reményben, hogy a szives olvasó előtt 

nem lesz talán érdektelen, ha a virágok királyné
járól, mely épen ez évszakban gyönyörködtet ben
nünket szinpompája - és illatával, egyet-mást el
mondok, - ez alkalommal néhány keleti mondát



Ennek kimutatására szükség volt egy pon
tos mikroscopi vizsgálatra alapítani bebizonyi- 
tiisnimat, hogy t. i. ezen mohok valódi fészkéül 
szolgálnak számtalan ártalmas nyüveknek, me
lyektől hemzseg a mohleszek, s melyek a szellő 
gyümlllrsözését s tenyészését ellenzik. Ha bár 
ezen előfeltétel nagyrészt igaznak is bizonyult, 
meg kell vallanom, az én vizsgálatom czélja 
egész más irányt vett magának s végül is az 
ártalmas szónak magam som tudtam általános 
kifejezést adni, mórt én nam találtam több el
lenségét a szőlőnek mint a hány ellensége lé
tezik a szőlők ellenségeinek, egy szóval mind 
arra születtek, begy egyik a másikat felfalják. 
És igy meg kellett győződnöm, miként maga a 
bölcs természet biztositá a szőlőtőkén éledő 
számtalan egymást felfaló rovarok által a Yandi 
szőlőknek azon egyensúlyt, melynek fentartása, 
különösen a madársereg kipusztulása kövekezté- 
ben annyira szükségesnek látszott a növény 
egészséges állapotbani megmaradására. Es én a 
helyett, hogy a mohok kiirtását indítványoztam 
volna, igy végzém értekezésemet a Yandi ('au
tón szőlőtulajdonosaihoz:

Rendes körülmények közt bizonyosan ezen 
nagy számú moh foltokat ki kellene irtani a 
szőlőkről, de látva a jelen kritikus helyzetet a 
phylloxera a gyors elterjedése következtében le
hetetlen fel nem ajánlani minden alkalmas 
módszert, mely csak némileg is annak megaka
dályozására szolgál; miért is kiirtás és meg
tisztítása a tőkéknek csak részletes és idősze
rinti kell, hogy legyen, addig legalább mig a 
phylloxera természetes ellenségei ki nem ismer
tettek s mig a szőlőkön élődő különböző ro
varok szaporodásai s felfaló tehetségeikről a 
tudós búvárok biztos tudományt nem szereztek.

A Lausánnei gyűlés nem adhatott az eleibe 
kitűzött kérdésre mást, csak semleges feleletet, 
mert még eddig csak kevés búvárok által volt 
tanulmányul tűzve, a szőlőtőkén élődő inikros- 
kopikus parassit állatok vizsgálása és a phyl-| 
loxera természetes ellenségeiről közölt értekez
letek. röpiratok csak igen hiányosak lehettek s ■ 
még alig van a tárgy nagyjában körvonalozva.

Legtüzetesebben írtak Riley és prof. 
Reösler de Klosternburg, ki nekem is segéd
társam ....... ................. •
kezesei 
sebb s 
szén uj 
nagy fontosságú tárgyban. Ezen értekezések csak 
a véletlen eset által jutottak az enologok kezére, 
holott igen nagy kár. hogy a tudósok nagyré
sze még mit som tud Riley munkáiról. Magam 
is egy vasúti kirándulásomnak köszönhetem, 
hogy az amerikai cnologokkal gyakori közleke
désbe jöhettem. Ismeretségemet először Hévkor 
orral kötöttem meg s általa tovább fűzve vi-

volt itten Karlsrnliélian. A Riley érte- 
rövidsége daczára is. egy a Icgórdeke- 
taiiiilinányosahb müvek közül, mely ego
fényt derített Európában a kérdés alatti

akarok bemutatni, melyekben előkelő kedvenezünk 
főszerepet játszik.

Kezdjük elejéről. A mi a rózsa eredetét illeti 
a mohamedánok prófétájuk verejtékéből keletkezett
nek állítják. Egy ind hitrege szerint meg Yisnu 
egyik feleségét, Pagoda-Szirit, rózsatőről szakasz
tottá.

A hódolatról, melyben a rózsa a keletieknél 
részesült, tanúskodik Iskali, a hírek zeneművész, 
kalandja: Mamim kalifa a rózsa-évadban egy 
alkalommal felszólította, mondjon valami szépet a 
rózsák dicsőítésére. Elhagytam beszéli művészünk 
— a kalifa társaságát és törtem rajta fejemet, hogy 
valami csinosát kitaláljak. Gondolkoztam, tűnődtem 
egész éjjel, de nem voltam képes valamit kigon
dolni. Másnap reggel, a mint a palotába megyek, 
találkozom Mervén fiának szolgájával, a ki ezüst i 
tálezán hét rózsát nyújtott át nekem. Ez szép volt, 
csakhogy a hozzávaló versek még hiányoztak. Ek
kor egy teherhordó jött, arra, a ki a következőket 
rögtönözte:

Nem ir igylem én a méhtől, 
Hogy mézet szí rózsákból, 
Mikor nektár fénylik elém 
Lánykám piros ajkáról.

Rózsa csillan a virányon 
Rózsa villan fürtiben, 
Rózsa virul, pirul arezán, 
Igyál, szeress szüntelen !

Iskali jól megjegyzi magának a verset és i 
adá a kalifának, a ki bŐkezüleg jutalmazta érte.

.■zonvninkat többi collégiUval ; végül magával írnek tetszetősebb, a fehér liszt tésztája köunv.n 
..... "" . ' 1 ..... ’“J‘......... . ......... '.........     mert nem függ
lg. C. V. Riley de Kitint Lottis állatni onto- mint a több síkért tartalmazó barnái,|, )i8zt 
» • i • m 4m1.1v l-í.i.l..4< Iimi. fáin Ánan n minit *-" /i*l)hl |ll ív niii<rlr..l rv tl'SZ«

iszonyainkat többi coliegaivai . végűi mujjiiwu .1 um lTO«w.ri.i», . 
köztük logérdemdnsabb liileyvel ismerkedtem dagasztható és gymluitó, 
meg. C. V. Riley de Saint Lőnie állami onto- mint a több sikert f—‘ 
mohig igen kiváló egyiniség. több kiadott int-' tája, épen e miatt szebben is megkel. De"’kX 
tait megküldte nekem. melyekben sok olyan oka a fehér liszt közkedveltségének gbban a ktaii’ 
rovarok.' inelvet ón és segédeim a szőlő gvö-1ményben keresendő, liogv az drágább, mwt 8t,. ' 
keerei találtunk meg vannak határozva s élethtl kiválasztása jobb szerkezetű malmot, nagyobb)? 
nyaukban fel vannak tüntetve. , fektetést, több szakismeretet és gondot igénye] ?

rósz,

it-Metesi, iviiu szuKisinerewi es gondot igényel 
emberek hiúságának pedig véghetotlen tetszik f 

A z é I e t. elmondhatják, vagy mutathatják a világ előtt g B
(Folytatás.) j ők nincsenek rászorulva arra, hogy azp

A gabonanemüek közül a búza és rozs körül-1 kenyeret egyék. Ez okokhoz járult még az is | 
I belül ugyanazon arányban foglalin magában a szerv- a fehér kenyérhez és tésztához az emberek' 

képző és hőképzö anyagokat, valamint az ásványi | részének izlési szervei annyira hozzá szoktak mi, 
sókat is, mint az emberi test: azért e gabonáim- , hogy a sokkal jobb és valósággal jobb izü bn? 
inüek, vagy ebből helyesen készült tápszerek, ele- [ kenyér nekik nem Ízlik többé, 
gendő mennyiségű konyhasóval, teljesen képesek az! 
élet működéseinek zavartalan fonta rlására.

A vér, a tej, a állat busa csontja együtt, a 
tojás tartalma és héja szintén együtt mind oly 
tápszerek, melyek az emberi test táplálására min
den szükséges anyagot és pedig meglehetős helyes 
arányban tartalmaznak. Az ételek elkészítési mód

ijának, azaz a szakácsművészetnek azonban van 
gondja rá, hogy a mennyire csak lehet, e tápszere
ket elrontsa, alkatrészeiket oly módon változtassa 
meg, mely a táplálkozásra épen nem előnyös.

A gabonaszi írnek nevezetesen főleg keményítőt 
j (hőképző tápanyagok) sikert*)  (szervképző tápa- 
| nyag) és ásványi sókat tartalmaznak; de a kemé- 
i nyitót leginkább a szemek belsejében találjuk, mig 
j a sikér és az ásványi sók inkább a szemek külső 
I részein, a korpa közelében foglalnak helyet, sőt a 
korpához oly szorosan vannak ragadva, hogy attól 
még eddig semmiféle őrlési mód nem választhatja 
el. Midőn tehát a kenyér és tésztafélékhez használt 
liszttől a korpát elválasztjuk, ezzel együtt megfoszt
juk magunkat a korpához tapadt sikertől és ásvá
nyi sóktól.

A keményitő színe fehér, a sikér színe barna 
vagy sárgás; a keményitő parázs, szemcséi lazán 
függenek össze és igy sokkal finomabbra őrülhető, 

: mint a szívós, ruganyos sikér: azért legfinomabb | 
és legfehérebb lisztek félanynyit sem érnek az 
emberek vagy az állat táplálására, mint a sokkal 

| olcsóbb barna s épen azért síkéiben és ásványi sókban 
gazdagabb liszt.

Mi az oka tehát annak, hogy a fehérebb lisz- i 
tek általában kedveltebbek, s a kik jól (!) akrnak 

' élni, fehér lisztet használnak a kenyér sütéséhez 
és tésztafélékhez?

Az, hogy a fehér liszt és fehér kenyér a szem- '

A rózsa levelének a keletieknél elfogadott 
ama jelentése, miszerint általa azt fejezhetjük ki. 
hogy „senkinek terhére lenni nem akarunk*,  
szintén egy mondára vezethető vissza. Beszélik 
ugyanis, hogy keletnek egy hírneves bölcse, Abdiil- 
gadri. Babylonba ment állandó letelepedés szándé- 

1 kával. Csakhogy a város előkelői nem voltak haj
landók, őt befogadni és tanácskoztak, miképen ad
ják tudtára a bölcs férfiúnak elhatározásukat, anél- 

i kül, hogy a vendégjogot megsértenék. Azon gon
dolatra jöttek, hogy egy csurdoltig teletöltött vizes 
edénynyel mennek elébe, amiből a bölcs megértse, 
hogy valamint az edény telő van egész a kiára
dásig, ugy Babylon is annyira tele van bölcsekkel, 
hogy idegent már egyet sem fogadhat be. Ahdul- 
kadri teljesen megértette a ezélzást; válasz helyett 
azonban lehajolt és egy a földön heverő rózsaleve
let vevén föl, azt lassan az edényben levő viz felü
letére ejtette. E kép által azt akarta megmulatni, 
hogy miként a levél még a csordultig tele poháron 
is elfér, ugy ő is szaporíthatja Babylon bölcseinek 
számát anélkül, hogy terhűkre lenne. Az ötlet olyan 
elmés volt, hogy Abdulkadrit mint rendkívüli embert 
csodálták és diadallal vezették a városba, melynek 
aztán teljes életében dísze maradt.

Vonatkozással arra, hogy a rózsa kéjnek és 
fájdalomnak egyaránt jelképe, beszéli Dsámi, mi
szerint egy görög császár szellemdus leánya imá
dóit nehéz talányok megfejtésével próbálta ki és 
szive választottjának ezt a kérdést adta:

„Mely’k a virág, mely sir s nevet,
Kínt egyesítve s kéjeket?*

I Az izlési szerv ösztöuszorüleg, öntudatlan 
I működik, s igy bár képes tudtál adni nekünk, ho - 
ez és ez, ilyen és ilyen izü, de hogy ez és ez, ha 
ilyen és ilyen izo van, jó-e vagy rósz, 
vagy ártalmas : e kérdés megfejtése többó már nem

tartozik, 

és tészta

' az ízléses, hanem az értelem hatáskörébe

( Ha fehér lisztből készült kenyérrel 
félékkel táplálkozunk, ugy járunk. mint az egys^pfj

, kőmives, a ki sok meszet, de kevés téglát és 
homokot vett háza építéséhez és igy mig a inéw 
kimaradt, a tégla és homok nem let elég. Több 
pénze nem lévén, téglát és homokot nem vehetett 
házát föl nem építhette. Síit még ennél is roszabH 
járunk, mert a kőmives a kimaradt meszel eladhatta, 

i de szervezetünk a kevés sikerhez és ásványi sókkor 
! képes nagy mennyiségben jelenlevő keményítőt nem 
használhatja föl, mert abból n vérbe csak annyi 

I megy át. a mennyi a tápsókhoz és sikerhez szüksé- 
| ges. és igy gyomrunkat is haszontalan terheltük 
meg vele, haszontalan veszett el a tápszer jelenté- 

| kény részéért kiadott pénz, a test táplálására pedig 
a fölszivott kevés tápanyag nem elegendő.

Graham, angol vegyész azt ajánlotta, hogy a 
lisztet korpájával együtt kell megsütni kenyérnek; 
ez által a kelesztés feleslegessé válik, mert a korpa 
a kenyeret, lazává, alig összefüggővé teszi. A kele.sz- 
tés pedig. amint tudjuk épen arra való, hogy 
a különben tömötten összefüggő tésztát likacsod 
tegye s ez állal a rágást és emésztést elősegítse. A 
Graham tanításai szerint sütött kenyeret Graham-ke- 

i nyélnek nevezték.
A Graham-kenyér kitűnő tápláló jóízű, több 

helyen különféle betegségekben gyógy-és erősítő táp
szerül orvosok is rendelték. Azonban egy hibáját 
eltagadni nem lehet.

A korpa ugyanis nemcsak szervképző anyago
kat és tápsókat tartalmaz, hanem főleg emésztliet- 
len farostból és apró kovajegeczecskékből áll, me
lyek a gyomrot haszontalanul terholik. sőt a gyo
mor és belek falain apró sértéseket okozván, a ke- 
vésbbé erős gyomra emberek miatta állandóan ki-

S a boldogan szerető ifjú gyors válaszával: 
.A rózsa!*  elnyerte a herczegnő kezét.

A fülemilének a rózsa iránt táplált forró sze- 
leiméről sok érilokes leírás található a keleti köl
tészetben. De nem merem az olvasó türelmét azok 

1 előadásával igénybe venni, hátha azt mondaná: 
Hiszen a .türelem' megint csak .rózsát terem' - 
és igy a rózsákról irt unalmas czikkod sohsem ér 
véget!- lí mesék közül egyik legvonzóbbnak 
közlóséro szorítkozom tehát.

A híres persa költő Attar egy töredékében 
Jmlbul nalime- A csalogány könyve — cziminel 
a madarak mindannyian megjelennek Salamon elölt 
és bevádolják a fülemilét, hogy ez szakadatlan 
panasz dalával, melyet a mámor és őrjöngés fg.V 
nemében hangiesálgat, őket nyugalmukban háborítja. 
A fejedelmi bölcs a fülemilét megidézi, kérdőre 
vonja és felmenti, mivel a vádlott avval védekezik 
hogy őt a rózsa iránti heves, fellángoló szerelem 
ragadja őrültre és készti azon epedő. megható pa- 

i naszokra, melyekkel vádolják.
A rózsát keleten nagyra becsülik és egy át

nyújtott rózsaszál a legnagyobb kegy jelének 
vétetik. Dsámi beszéli többek között, hogy egy ré
gi királyságban ősi törvény állott fenn, mely sze
rint aki egy herczognŐnek egy rózsát adott áh 
azt kívánhatott, tőle, a mit akart. Vájjon a rozs, 
ritkasága avagy más valami volt-e indoka e külö
nös törvénynek, nem tudjuk, - elég az hozzá, 
fönállott. Egy kertész-inasnak kedvezett a 
lencse, hogy egy rózsát szakított s az épen a kei 
ben időző király-leánynak nyújthatta át. A hei



.. . „v(lmorliunitbiin szenvednek. Míg iiémcly 
.".'nWgi'TO n»’b' igou jotíkonv hatással vau. 

cnihei ri‘ ,^e]i egyHzel.(| és minden tekintetben
5VL«ető niódot ajánlunk arra nézve, hogy mi- 

- nit kenyerünket és hogyan készítsük el a 
k'p"'ri,nevezetesen: Vegyünk minden 6 8
,é!‘ , i e 'egy liter korpát (minél fehérebb a liszt, 
lil,r| kevesebb legyen a liszt és annál több a korpa).

t főzzük meg tiszta vízben, azután szűrjük 
A “ * w siirfl szitán s az átszűrt ragadós vízzel 
ÍLziika kenyeret vagy gyúrjak a tésztát. A líí- 

v iltiil n korpába foglalt tápsókat és síkért kivon
ok S ha ezeket azután a tésztához adjuk, úgy akár

S nullás lisztből süthetjük kenyerünket, még 
■'.beiuie lesz abban mindenféle anyag, melyek test 
Llílására szükségesek.

A korpát azonban ne meleg, liánom hideg viz- 
i tültsiik fél s azután lassanként melegítsük a for- 
“nl(!rt |,u először mindjárt meleg vagy forró 
Xtöntünk a korpára, úgy a szervképzö anyagok 

része oldhatlanná válik és a korpában marad.
Az így kifőtt korpa semmiféle állat táplálására 

Bilié nem alkalmas, lument legfeljobb megszálltra, 
8,.«k becsomagolására stb. használható.

Makói Ká ro Iy. 
(Folyt, köv.)

Irodalom.
Az Ország Világ’ képes szépirodalmi és is- 

„retterjesztő lap XIII. füzete Beöthy Zsolt szer- 
kesztése mellett a következő érdekes tartalommal 
ieltiit meg: Litteraturia duellum a XVIII. század 
íégén. (Három eredeti képpel.) Kiséritől. Kiss 
Gxörgy Saniaritaimsa (Képpel.) Keleti G.-tól -- 
Régi dolgok. — Anna. (Dráma) (’siky G.-től. 
Jlavdn Józsefnek egy kis önéletrajza. Bartalns J-tól.

Egy tudós szerelmes levele. (Négy magyarázó 
ábrával) Kent Gy. Késő vágy. (Költemény.) 
Góbi Imrétől. Erdőben. ( Költemény.) Fejes J.- 
tól — A körmöczbányai alsó kapu. (Képpel.) Myt- 
kovszkv V.-tól Balaton-Fflred. (9 képpel.) Dr.
Hangold 11.-től Az almaárus lány és egy szál
ibolya, diót képpel.> (V. 8.) stb. E füzeihez Rudolf 
trónörökös arczképe van csatolva. Az 0. V. 
egyes fűzetekben minden könyvkereskedésben 40 
kiéri kapható.

Gazdasági irodalom A közeledő félév alkal
mából ismételten felhívjuk t. olvasóink figyelmét a 
Górnia Béla műegyetemi m. tanár által szerkesz
tett .Gazdasági Mérnök*  czimü szaklapra . mely a 
mezőgazdaság. \izhasznosítás, ipar és forgalom kö
rébe vágó ismeretek terjesztését tíizte feladatául. S 
hogy miként felel meg e lap kitűzőit czéljánuk. 
arra nézve legyen elég csak egynéhány közérdekű 
közleményére hivatkoznunk, milyenek: Az amerikai 
gabona-elevátorokról i |o közlemény számos képpel). 
Mikiós ihlöntől. Az alagcsővezés és a praxis.
Balás Árpádtól. Vizemelés csiga (centrifugai I
zivatlyiivul 111 képes) K. Jónás Ödöntől. — As 
retek trágyázása. K <> r i t s á n s z k y Jánostól. 
Mezőgazdasági viszonyaink javítása. A gazdasági 
inellekiparágak érdekében, Kossutány Tamástól, 

A szőlő talaj előkészítése, (Iá bor .Józseftől.
A vízügyi igazgatás története, Pólya Bélától.

czegnő jósziv íi volt; a mi fej dolgában hiányzott 
igénynél, pótolta a szív. Sokkal is jobb volt. 
Ii"gvscm egy kérést megtagadhatott volna, lelkiis
meretesebb, mint hogy ígéretet teljesitetlonfll hagy- 
i011- A kertészinas azt kívánta a herczegnőtől, a 
,UIÍ a mint az arab szólásmód magát kifeje- 

21 a férfiak rendszerint kívánnak <
,n>t ezek sohasem utasítanak vissza 

rd|<ek. (.sókot kívánt. Lehet, hogy szerette 
2,K>(" <i szép kertész-inast: de ha nem is 

törvény tiltotta, rózsa átnyujtójának 
Wreset is megtagadni; i. 

*1 •■('•l, mihelyest férjinéi 
n*«Hával  fel is |ödözú férjenek, 
W*  a kertész-ii ■ 
"agylolkil va 
,l<‘lboidájának tett ígérete teljesítését.

1,41 ’'tia kelt, de 
zárvi‘ találta. | 
a(,ta utazd)

a nőktől, és 
i — ha sze

tt her- 
hi- 

akármi 
telje
hetek

megígérte neki óhaja 
1 lesz; s a mézes

.......... ’>lözé férjének, ő mire kötelezte 
......•'•inas irányában. A jámbor férj elég 
5,8.v lelkiismeretes volt és megengedte 

„........ ... Az asszony
’ azt csakhamar oroszlán által el- 
Köszönté őt és körülményesen elő- 

“"''tó okát. Az oroszlánnak sokkal 
Ili... pél,*  volt, semhogy azt egy

heljf J ,IP,n teljesítésének bűnével ter-
'litis; i. I'sz<’‘ 'u,t- Nem messze ment, mikor egy 

unnia tartózt:,tta &'•
akilrt»lbX v| "r"i ki-
lsak a L..«• • *" ‘,rzegno neki is elbeszélte, hogy 
bői indul 'Zll,as,,il^ ailott szava beváltása czéljá- 
•sten neki' ' *'  *UI ’k,,/*|'',tét tcljesitendette, 
az adott ■ ??szsza ki. A rabló menni engedte. 
Inashoz ; l *l',,,ii tiszteletből. Végre a kertész
ig ’ K‘‘z'*tt,

•én zegasszouyt, minthogy

szó

a ki ámult-báiniilt mikor meg
mér rég elfe-

fontól'k'"''' Wkonaniórlog (1 íhrávab Fii oh Ágos- 
ábrákknH K n “l'ltaéríil és berendezésiről 

i .ikh.u i hol ben he ver (Jvul/ííz. 1 a -i"Mgyázásn, Gábor Józíeflőb '5UW í

•ueze, gazdálkodásban, (I ...........  Bálától - Az
.To“TmZ'B‘ ,6“ W»if»rttta>k. Kv.issay

•<—>•< , vas-eke (4 ábr.) 
L t'^'^ólet és gyakorlat

Jenőtol. Három barázdás 
Kotzó Pál szabadalma. 
!!, mezőgazdaságban. A szóló uj-raüreiésmMj'ÜO

N 1 K .Y Lászlótól. A szólkerokck tökélete
sed™ (lo ábrával) Faragó Lászlótól. Észak- 
Anienka legnagyobb farmja stb. ■- A lan rendes 
rovatait képezik ezeken kívül a közérdekű kér-

é 8 fe 1 v i 1 ág o s í t á s o k. a vegyes közle- 
tovabba a bel- és külföldi nevezetesebb 

és terménypiaczairól szóló üzleti tudó-

d é s e k 
mények, 
gabona- _ ...... ..................... nín.u mhő
si tusok s végül a v ál 1 a 1 a t o k rovata, melyben 
mindennemű építés r e vonatkozó hirdetmény s 
annak eredménye rendszeresen és röviden közöltetik.

A „Gazdasági Mérnök“ megjelenik minden héten 
heten, csütörtökön, feltűnően díszes kiállításban, 
képekkel gazdagon illusztrálva. Előlizetési ára 
felévre 4 frt, negyedévre 2 frt. Előfizetéseket még 
ez év elejétől is folyvást elfogad a kiadóhivatal. 
(Budapest, (illői ut 4. sz.) Ajánljuk e közhasznú 
vállalatot t. olvasóink szives figyelmébe és párto
lásába.

Felhívás szépirodalmunk érdkében. Most, mi
dőn irodalmunk legjobbjai is aggódva keresnek 
gyógyszert ama bajok ellen, melyek a magyar ol
vasó közönséget mind jobban és jobban elvonják a 
hazai szépirodalomtól s figyelmét majdnem kizáró
lag a külföldi termékek felé fordítják: időszerűnek, 
sőt szükségesnek tartjuk oly vállalat megindítását, 
mely jónovü hazai írók kiválóbb eredeti müveit ol 
csó áron fogja nyújtani az olvasó közönségnek. 
Számitunk a nagy közönség pártolására, mely két
ségkívül jól tudja, hogy a nemzeti irodalom virág
zása a közművelődés és nemzeti lét egyik hatal
mas tényezője, s hogy immár ideje megbecsülni 
mindazt, a mi a miénk. Hanem kapkodunk annyit 
a külföldnek, gyakran bizony eléggé selejtes, ter
mékei után, de a magunk irodalma felé fordulunk: 
buzdító részvét és kellő pártolás mellett az iroda
lom nmlhatatlanul erosbödni, gyarapodni fog, s oly 
gyümölcsöket teiem. melyek bízvást versenyezhet
nek a külföldi termékekkel, sőt ezek közül igen 
sokat túl is szárnyalhatnak. Vállalatunk megindí
tásának czélja tehát az, hogy a magyar olvasó 
közönség figyelmét visszatérítsük a hazai szépiro
dalomra. és ennek számára visszahódítsuk azon 
tért, melyet a külföld selejtes lérczelményei bito
rolnak; ennél fogva jónevü Írók oly eredeti műveit 
nvujtjuk, a külföldi jelesebb termékek jó fordításai 
mellett, melyek szivet-lelkét nemesitő. kellemesen 
szórakoztató olvasmányt képeznek, s összegyűjtve 
bármely családi vagv*  házi könyvtárnak valóságos 
díszére válnék. E czélhoz képest vállalatunk szük
ségkép két irányt követ. Míg a „Magyar Regény- 
(•.sírnék" kizárólag eredeti magyar regényeket hoz 
addig a .Magyar Szépirodalmi Könyvtáru külön- 
külön kötetekben beszélteket, költeményeket és 
egvéb eredeti szépirodalmi, sőt könnyed szeptani 
müveket is nvujt, a nélkül, hogy külföldi kiválóbb 
művek gondos fordításait teljesen kizárná. E kéti
rányú vállalatunkat a legszélesebb olvasó közön
ségre alapítván, kiadását az annyira kedvelt olcsó 
füzetek alakjában fogjuk eszközölni, és a füzetek 
kiállítására s’ a hozzájok csatolandó képekre kiilö-

ledte a maga kérését és amannak Ígéretét. A hölgy
nek lábaihoz borult, bocsánatot kért egykori szem
telenségéért, s váltig esküdözött, hogy ő jobban 
ismeri állása korlátáit, semhogy visszaélni akarna 
a herczegnő jóságával. Az asszony visszaindult és 
a rablóhoz ért, kinek elmondta, hogyan járt, és 
magát diseretiójára bízta, A haramia, megindulva 
a kertész nagylelkű példáján, lelkiismeretes dolog
nak tartotta, a herczegnőt bántani, és elbocsátotta. 
Tovább ment és találkozott az oroszlánnal, a kit 
hűségesen tudósítani a történtekről szintén nem 
mulasztotta el. — Nem akarom, — szólt az álla
tok királya, hogy a kertészinas és a haramia 
engem a gondolkozásmód fenségeben fölülmúljanak; 

menj utadnak!
Most, már vájjon a horcaegnő-e a rózsa elfo

gadása által adott szava beváltása miatt; — a 
lerj-o, a ki olv készségesen adta meg az engedélyt 
egy ily furcsa' Ígéret teljesítésére; — vagy a ker
tész, á ki önkényt lemondott jogairól; — vagy a 
rabló, vagy az oroszlán, mivel a herezognőt aka
dálytalanul engedték tovább; ■ vájjon melyik ér
demit az elsőséget tanusított nagylelkűségéért? — 
ezen kérdésre a nyájas olvasó maga feleljen magá
nak legjobb belátása és lelkiismerete szerint.

\V e i s s L i p ó t. 

nős gondot fordítani, úgy hogy azok már külsőleg 
is izlésnemesitoleg hathatnak. A „Magyar Regény- 
Csarnokot*  Jókai Mór koszorús regényírónk „Asz- 
szonyt kisér Istent kisért*  czimü, legújabb bu
dapesti rejtelmeket, nihilistikus mozgalmakat stb. 
tárgyazó érdekleszitő regényével kezdjük meg, és 
ezentúl is azon leszünk, hogy mindig csak oly re
gényeket válasszunk, melyek az olvasó közönség 
várakozásainak megfelelvén, vállalatunknak hosszú 
életet biztosítanak. A „Magyar Szépirodalmi Könyv
tár*  füzeteit Endrődi Sándor jeles költőnk „Heine 
költeményei*  czimü fordításaival indítjuk meg, 
melyek a nagy német lyrikus legszebb dalait, ro- 
mánczait, elbeszéléseit stb. foglalják együvé s jel
lemző bevezetéssel is el lesznek látva. E munka 
mintegy 20 Íves kötetet fog képezni. Ezt Abonyi 
Lajos, Balázs Sándor. Milkó Izidor, Tolnai Lajos, 
Vértesy Arnold stb. stb. részben most második ki
adást érő, részben egészen uj munkái követik. Az 
első füzetek július havában jelennek meg. Előfize
tési feltételek. A „Magyar Regény-csarnok*  kéthe- 
tenkint egyszer jelenik meg 4— 4 ives füzetekben, 
szép 8-rét alakban. Minden füzetliez egy-egy kép 
járul. Előfizetési ár: Félévre (13 füzetre) 3 frt 
75 kr. Egész évre (2G füzetre) 7 frt 50 kr. Egyes 
füzet ára 30 kr. Az előfizetők a füzeteket bérmentve 
kapják. Egész évi előfizetők a bekötési táblákat 
ingyen kapják. A „Magyar szépirodalmi Könyvtár*  
kéthetenkint egyszer jelenik meg 4— 4 ives füze
tekben, szép 8 rét alakban. Minden kötethez a 
szerző fény nyomatú arczképe járul. Előlizetési ár: 
Félévre (13 füzetre) 3 frt 75 kr. Egész évre (26 
füzetre) 7 frt 50 kr. Egyes füzet ára 30 kr. Az 
előfizetők a füzeteket bérmentve kapják. Egész évi 
előfizetők a bekötési táblákat ingyen kapják. Az 
egyes művek bolti ára tetemesen magasabb lesz. 
Előfizetőket gyűjtők minden 10 után tiszteletpél- 
dányhan részesülnek. Meg vagyunk győződve a felől, 
hogy e kettős irányú vállalatunk kellő felkarolta- 
tása nagy részben meg fogja szűntetni szépirodal
munk pangó állapotát, és azt mindinkább az óhaj
tandó virágzásra fogja juttatni. E nagy czélt bizo
nyára méltatni fogja, minden nagy és szép iránt 
fogékony nemzetünk, és ebben bízva, az ő kezébe 
tesszük le vállalatunk és egyúttal szép irodalmunk 
jövőjét. Aigner Lajos kiadóhivatala.

Vidéki és helyi hírek.
Tisztelt vidéki előfizetőinket egész tisz

telettel kérjük az előfizetési összegek múlhatat
lan beküldésére.

A lövölde megnyitása és a városi nőegylet 
! vasárnapi kóstolója arról győzött meg bennünket, 
hogy közönségünkben meg van az egyszrrü és kedé 

I Íves mulatságok iránti egészséges hajlam, amennyi- 
! ben mindkét alkalommal nemcsak szép, hanem fel
tűnő nagy számban vett részt. Igaz, hogy az ar- 
rangement is megérdemelte. Az elsőről már meg
emlékeztünk lapunkban, most csak a másodikról 
nehány szó. Hogy az asztalok csak úgy nyögtek a 
nőegyleti tagok által ajándékozott ételek terhe alatt; 
hogy italban, gyümölcsben stb. nem volt hiány, az 
kiviláglik, ha azt mondjuk, hogy kevéssel éjfél 
előtt, (mikor referens távozott) még mindég kap
ható volt, az mit az ember kívánt, már pedig 

' ükkor nem egy, nem száz piezula expediáltatott a 
I különféle pixisekbe. No de ezek mind csak anyagi 
(dolgok, mi pedig azt tartjuk,hogy nemcsak kenyér
ből él az ember. Szellemi élvezetről is volt gon
doskodva. mert hisz Cseresnyés hegedűje nem za
varhatta a sűrűén hullámzó fiatal párokat abban, 
hogy arról ne beszélgessenek, a mi nekik a leg
szentebb. azt ne rebegjék, a mi —--------------hát
erre bizony alkalom nyílt, bo alkalom úgy a tág 
rajzteremben, valamint az udvar titkosan suttogó 
akáczai alatt. Ne féljenek, nem árulok el senkit —•

- — Végszóm nem lehet árulás, végszóm elisme
rés akar lenni azok iránt, a kik a jótékony-egylet 

' élén állva, mindent elkövetnek, hogy a kellemest a 
hasznossal párosítva, az ezen frigyből származó 
eredményt az özvegyek és árvák, az éhezők és fázok 
felsegítésére, istápolására fordítsák.

A pápai ev. népiskolánál vasárnap délelőtt és 
délután tartattak meg a vizsgálatok, s a felmuta
tott eredmény amellett bizonyít, hogy az ev. hit
községnél szakavatott s buzgó tanerők kezébe van 
letéve a tanítás-nevelés fontos ügye.

Alkalmunk volt a helybeli katli. népiskola. 1. 
osztályának vizsgáján jelen lenni, s azt tapasztaltuk, 
hogy Varga tanító ur, kire a legnehezebb, az alap
megvetés munkája van bízva, feladatának derekasan 
meg is felelt.
A magyar nyugotí vasút vezér-igazgatóságától a 

kővetkező sorokat vettük közlés végett:
I.

Van szerencsénk értesíteni, hogy f. é. junins 
hó 20-kától kezdve szept. hó 30-ig Székesfehérvár, 
V.-Palota, Devecser, Kis-Czell, Sárvár, Szombat
hely, Körmend, Szt.-llotthard, Pápa és Győr állo
másainktól Veszprémbe (Balatonfüred) mérsékelt 
menettérti jegyek (fürdő-idényjegyek (60 napi érvé
nyességgel fogunk kiadatni. A fürdővendégek Ba- 
laton-Füredre leendő tovaszállítása végett az állomáson 
elegendő bérkocsik állandanak rendelkezésre. Az 
igazgató.



II.
A „Magyar Vidék“ t. szerk. Pápán. Vonatkozás

sal f.é. febr. 10-én 566. sz. alatt kelt közleményünkre 
tiszt, értesítjük a t. szerkesztőségét, hogy a vesz
prémi megy egy ülések alkalmával Pápa-Kis-Czell közt 
már két ízben berendezett 156. és 155. sz. csatla
kozási vonatok iránt tanúsított részvétlenség, illető
leg a berendezésből származott költségek és a 
befolyt menetdijak közti aránytalanság arra késztet 
bennünket, hogy a vonatok közlekedését továbbra 
beszüntessük. É vonatok tehát a következő megye
gyűlések alkalmával már nem fognak indíttatni. A 
vezérigazgató.

Tizenkét tagú küldöttséget választott a pápa
keszthelyi vasút pápai fiók-bizottsága a t. hó 13-an 
tartott illésén. E küldöttség, melynek feladata Pápa 
városában és vidékén aláírásokat gyűjteni, a követ
kező tagokból áll : Antal G., Bermüller .1., Pará
nyi J., Gyurátz F., Günther A., Hanauer B., Horváth 
L., Kreis'ler J., Krausz S., Lőwy A., Mikovinyi (»., 
Szvoboda V. ,. .. ,

Jókai Mór pápai tisztelőinek nagybizottsága 
elhatározta, hogy azon hosszú-utczai házat, melyben 
a nagy iró az 1841,2. tanévben lakott 1. é. július
18-án*  d. e. 11 órakor díszes emléktáblával jelöli 
meg a kellő ünnepiességgel. A rendező-bizottság 
ezen ünnepre a nagy férfin tisztelőit s az irodalom 
barátjait tisztelettel meghívja. Az ünnep részleteit 
a kellő időben közzé fogjuk tenni, most csak annyit 
árulunk el, hogy a bizottság, de különösen annak 
jegyzője Horváth Lajos szerkesztő collegánk azon 
iparkodik, hogy ama nap méltóan legyen megün
nepelve.

A helybeli polg. leányiskolái vizsgálatok teg
napelőtt kezdődtek el. Vasárnap lesz a zene-ének 
és tornavizsga, melyre az igazgatóság a t. szülőket 
és tauügybarátokat tisztelettel meghívja. E záróün
nepély míísorozata a következő : A zenevizsga míí- 
sorozata : Neumann, Clavierstück (4 kézre). 
Horváth Ilona, Tauber J. Bever, Stradella (4 
kézre). Horowitz Róza Meszey B. N e u m a n n, 
Clavierstück (4 kézre). Krausz Janka. Könczöl J. 
Vass, Mn. petit Morceau. Tarczy Jolán. Neu
mann, I>er Frohsinn (4 kézre). Lőwy Etelka, Unger
J. Alberti, 11 Trovatore (4 kézre). Gabányi Tini 
Baráth. Neumann. Gartenbelustigung (4 kézre). 
Szabó Mariska, Könczöl J. Pacher. La Violette. 
l'nger Isabella. Neumann. Clavierstück (4 kézre). 
Tauber Jolán, Tauber A. Jungmann, die blattén 
Augen. Baráth Ilona. Alberti, La Traviata. Tö
rök Vilma, Schvartz F. .1 u n g m a n n. Heimweh. 
Lőwy Eszter. B e e t h o v e n, Sonnate (4 kézre) 
I-ső része. Sclmster Francziska, Liehtschein J. Tál, 
L’Absence. Tauber Antónia. Köblei-, Sonatine 
1-ső rész (4 kézre). Spátz Janka, Kreissler G. 
I’app, Holdos Lachtanhchen. Liehtschein Julcsa. 
Streabbog, Polonaise (6 kézre). Meszey Blanea, 
Baráth Ilona, Hatezer Gizella. Chotek, La Gaité 
(4 kézre). Tarczy Buke. Bock Julcsa. Blasser, 
Lebewohl. Könczöl Ida. Schubert, das Standchen 
(4 kézre). Tarczy Jolán. Bock Julcsa. A s e h e r. 
Croyez-Moi, Kreissler Gizella. .1 u n g m a n n, das 
Zauberglöckehen. Schwartz Fanni. Alberti. Fan- 
taisie über Óboron (8 kézre). Salczer Gizella, 
Schwartz Fanni, Lőwy Eszter. Könczöl Ida. Cho
pin, Valse. Bock Julcsa. Brahms, Magyar táncz.

ISchwartz Fanni. Bock Julcsa. Az ének: 
zata: D Szomorú flíz hervadt lomja. 2> Ifjú ko
rom (Angolból). 3) Fenragrog a nap az egén 4 Ló
gván cseng az estharangszo. 5) Szállj le íeánk (Ima). 
(!) (1b kérünk jó ilt.vúuk (Imái.

Több eső mint nap. l'gylótszik, ár. Knapp 
jövondíiléso az 1880—1885 évekre vonatkozólag 
teljesedni fog. Az időjánís rendkívüli. A múlt hét 
egyik napja sem múlt el eső és menydóiges nélkül. 
Jégesőtől' határunk, hála a gondviselésnek eddig- 
elé nem szenvedett, — bárha elmaradna ! De azért 
sok a panasz, mert szénagyüjtés ideje leven, attól 
félnek, hogy a széna meg nem száradhatván, ez 
ártalmára lesz. No, ez a bajokból a kisebbik, le
gyünk türelemmel! „ .

A várkertben czirkáló rablókról hallgat a 
krónika, mióta városunk rendőrkapitánya, Czink Já
nos ur. Budapestről visszatért. Nehéz operatiót 
állott ki. mely azonban dr. Kovács egyetemi tanár
nak és segédjeinek kitünően sikerült. Így hat tel
jes erőben s egészségben látjuk s üdvözöljük.

Tautz Péter circus-gymnastikai igazgató, ki 
ezelőtt 7 évvel a közönséget kitűnő mutatványaival 
mulattatta s annak tetszését kinyerte, városunkba 
érkezett s holnap kezdi meg előadásait 12 tagból 
álló társulatával az Anna-téren. A kik a magasabb 

1 <'vinnastica (testgyakorlás) barátjai, azoknak figyel
műébe és pártolásába ajánljuk a társulatot, melynek 
igazgatójától tudjuk, hogy e téren valóban kielégít. 
Minden közelebbit a plakátok fognak jelezni.

Ki vele. Az „Alföldinek Írják Sárospatakról, 
, liogv Windischgriitz Lajos herczeg, ki a sárospataki 
kastély s a Rákóczy-jószágok örököse lett, ottani 
birtokairól az összes magyar tiszteket elbocsátottá 
és csehekkel helyettesítette. A .Neue freie Presse/ 
melyszintén közli ezt a hirt, csak azt jegyzi meg, 
liogv ez a mihaszna herczeg annak az 1848/9-iki 
Windischgratznek a fia. Kautszky központi pénz
tári igazgatóról szólva pedig helyen találja megje
gyezni, hogy 1866-ban mint cseh ember kénytelen volt 
„kivándorolni4* Magyarországból. Hát az csak olyan 
.magától értetődő“ dolog, hogy a magyar embert 
kenyerétől megfosztják s idegeneket hizlalnak ma
gyar kenyérrel? Bizony-bizony csehül vagyunk s 
Windischgrütztől szólva ugyancsak igazat kell ad
nunk a közmondásnak, hogy az alma nem esik 
messze fájától. Hej kuruezok, hol vagytok !

Zsebmetszök lefényképezve. — Baksay Sándor 
a keszthelyi járási csendbiztosa tolvajokat és zseb
metszőket, kiket folyó hó 3-án a keszthelyi orszá
gos vásáron összefogdosott, Boros Imre ottani fény
képész által lefényképeztette, hogy rendőrei ily mó
don velük megismerkedvén, további garázdákodásaik- 
ban őket megakadályozhassák. A tiz zsebmetsző 3i 
képen látható. Az első kép Kolompár Róza bácskai! 
Feitl vagy Huiber Mihály zsidi és Kolompár Róza, 
apostogi illetőségi tolvaj- és zsebmetszőket; a 2-ik 
kép Bognár Róza halióti és két Horváth Éva egye- 
dutai illetőségű; a harmadik kép Horváth Anna 
csepregei. Kustyáu örzse letenyei, Cziráki Anna ka- 
czorlaki illetőségű vásárról-vásárra járó tolvajokat 
tünteti a szemlélő elé. A képek hátlapján az illetők 
személy leírása olvasható, Kívánatos volna, hogy e 
képek a megyebeli rendőrök részére szereztetnének 
meg. hogy ezek a lényképek után azonnal lelismer
hessék a jómadarakat. A többi megyebeli csendbiz-

tos urak szintén ezt tehetnék, és igy a megveli r 
vásárlások és zsebvágásoknak eleje vétetnék. * ** 1 * *

A brüsszeli kiállításról érkező részletesei! 
tudósítások igen szépnek mondják a megnyitás’ 
ünnepélyt. Benőit ünnepi szerzeményét háromezer 
dalár adta elő nagyszerű hatással. A hatás oív 
nagy volt, hogy a hallgatóság ezrei perczekig tarló 
taps-viharra fakadtak. Az ünnepi menetet egy p.i 
kesült tudósító a múlt évi bécsi menet miniatűr ű 
jének nevezi. A menetben a kiállítók és munkása" 
iknak céhei vettek részt, utóbbiak mindegyik nnni*  
kásviseletekben szerszámaikkal. A résztvevők számin 
nézve mintegy 12.000-en lehettek. A menet niáslól 
óráig tartott. Igen sajnálta mindenki, hogy a kiál
lítási ünnepélyen Stefánia herczegnő nem jelent meg
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Veredicus. Ilpst. Szives érdeklődését köszönjük. Aki
nek nem tetszik ... csináljon jobbat. A „Magyar Vidék- 
nines elzárva senki előtt, Önt is szívesen látjuk. A „motto*  
hibás volt a lapban is. Helyesen ..In vino veritas.-

St. F. C« S. Sok ■szerem -ei! Az . l.ikészületcklöl 
terjedelmes tudósítást várok. A „fclsz.entőlés‘,-nél magúin i> 
Ott- leszek.

Z. Gy. Srsf. <>tt leszek! llát <.da fent mi dolgod?

Felelős szerkesztő: lián fi János,

TÉK.

I
Házassági ajánlat.

Egy 30 éves vidéki csinos külsojü hivatalnok, 
(keresztény) 1400 írt. évi fizetéssel és eg.v kis ma
gánbirtokkal ezen, most már nem rendkívüli utón 
csinos, legfeljebb 2 t éves házasfelet keres. Szívbeli 
jóságnak és háztartásbeli ügyességnek előnyt ad a
vagyon felett. Szives ajánlatokkal e lapok szer
kesztőségéhez . Ilymcn*  jegy alatt méltóztassanak
fordulni s arczképeiket mellékelni. Discretio bizto
sít tátik.

NOBEL ÁRMIN
ajánlja

a. leg'-aja.lo'b g'a.zdeigroxx felszerelt

K & N1 ?? N ¥ 0 M B í J A T
hol

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

állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemil vállalattal bátran versenyezhet.

Könyvkereskedés.

Brochnrák, röpiratok,'lapok, gyászlapok, el- 
közjegyzői és ügyvédi jegyzési kártyák, fal
nyomtatványok, szám- ragaszok, árjegyzékek, 
Iák, levélfojek, bori- báli meghívók. kör- 
tékok, névjegyek, ét- levelek, rovatolt táb-
Bármiféle itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik.

1 ázatok hivatalok és 
egyletok részére, bár- 
ezák, bármiféle nyom
tatvány takarékpénz
tár és más intézetnek.

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


