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Hirdetések
négyzet ceutinieternyi tér szerint számít
tatnak. Egyszeri beiktatás ára minden 
négyzet centiméterért 1 krajezár.- -Bélyeg 
külön 30 krajezár. EMílzetöink ked
vezményben részesülnek.

A t. közönséghez!
Az nj negyed- s illetőleg félév ktta'Mté- 

vel illőnek tartjuk köszönotllnket kifejezni az 
eddi’i piíi'tohísórt s azon kérelemmel fordulni a 
t közönséghez, miszerint lapunkat ezentúl is 
fi fokozott mérvben szellemileg és anyagilag 
tóinogatni szíveskedjék.

Ismételve kijelentjük. Imgy lapunkat ezen- 
tiil is azon szellemben fogjuk szerkeszteni, 
mely a kOzéputmi haladva figyelemmel kiséri 
városunk és vidékének társadalmi mozzanatait 
s minden párttól függetlenül nyilvánítja nézetét. 
Ha ily szellemben szerkesztett lapra szükség 
van, akkor a fent kért támogatásra bizalom
mal szániitmik.

Pápán, 1880. június. 26-án.
A szerkesztősig.

A phjlloxern vnstrníix.
ív.

A carlsriiliei szőlfíkertekben segédem. Kö
bér nr különböző példányokat talált egy atka 
fajból, mely G. llaller ur Gamasns Blanken- 
honnannsinik neveztetett, hihetőleg azért, mert 
ezen eddig ismeretlen rovar, épen olyan nagy 
ellensége mint óm vagyok a phylloxerának. He 
bizonyosan még sok ilyen pókféle van a 
szőllöken. melyek idővel ki fognak ismertetni 
s nagyobb szolgálatot fognak nyújtani a veszély 
ellen mint minden eddig kikutatott, óvószerek.

Nem lesz érdektelen elbeszélnem itten. 

m közelebbről. Biley utnmta- tett kísérletei, valamint egy másik igen kitűnő 
szemeim előtt, azon ismeretre, | szorgalmú segédemnek Oberlin ’ " " 

igen sajátságos I wellben a nyílt mezőkon épen, a betegség 
központjában véghez vitt pontos észrevételei.

Móricz segédem Mind hármunknak sikerült a legtisztább vilá- 
főiskola i gösságra hozni azon tényt, miszerint a phyllo- 

mogjelent. Később xera megszüntetése valamely helyen mindig s 
rögtön a Tyroglyplius pliyllyxerae csoportos 
megjelenésével van egybekötve.

Az általam vezetett katalógusból, mely
ben a rovarok azon

igen sajátságos

megjelent. Később

miképen jutotta 
tásait tartván 
hogy maga carlsrulmi agy
központja a phylloxerának.

Legelőször 1875-ben 
jelentette be. hogy a nngyherczegi 
szőllőkertjébon a phylloxera 
magamnak is sikerült eonstatálnom a tényt. 
Azonban minden szorgalmas kutatása daczára, 
alig lehetett abból 16 példányt felfedezni egész 
jnlius haváig. Látván ezen kisszámmali meg
jelenését a phylloxerának, az indukciók utján 
azt lehetett gondolni, s bizonyosan ngy is van, 
hogy a szőllőtőknek amerikáboli áthozatala al
kalmával még akkor, a növénnyel együtt szál
lították ide azokat és Így néhány ‘évtizeddel 
ezelőtt. (40 évvel körülbelül.)

A phylloxerának ilyen elszigetelt állapot
ban! maradása s a legkedvezőbb körülmények 
daizára annak élnem terjedése nagyobb terüle
tekre, mikor saját magam tapasztalatai ezen 
földalatti tetünek iszonya szaporító tehetsége
iről tesznek tanúságot, igen meglepő volt rám 
nézve és a tárgy fontosságát tekintve, szigora 
vizsgálat alá vettem az amerikai itteni szőlő
ket. Végül is arra a meggyőződésre jöttem, 
Imgy a phylloxera ilyen kis mérvbelli elterje
désének. — Bádenbon s egyáltalában mint 
Német országban történik. — indoka található, 
hogy a szőlőtök a rovar megjelenése első stá
diumában bőven népesítve vannak a phylloxera 

-természetes ellenségeivel, melyek meggátolják a 
veszélyes betegség elterjedését.

Ezen meggyőződésemben engemet megerő
sítettek Srhreiler segédemnek Bordeaux-ban

urnák Boll-

helyszerint vannak beje
gyezve hol megtaláltattak, nyilvánosan bebizo- 
nynl, hogy a Carlsrnhei szőlőkén a Hoplop- 
liora arctata, mely egyik nagy ellensége a phyl
loxerának, igen nagy számmal található. Eb
ben a katalogban január haváról az van felje
gyezve. hogy egy phylloxerával igen megle
pett szőlőgyöken, melyben előbb a phylloxerák 
száma úgy volt a lloplophorusok számához 
mint 20: l must ezen viszony észrevehetőleg 
kisebbedéit s körülbelül ngy áll, mint 12: 1-hez. 

Felbátorítva ezen körülmény által és to- 
. vább folytatván vizsgálataimat, a múlt tél vé- 
j gén az említett gyökön 20 Hoplophoriisi a 
li-sak egyetlen egy phylloxorát találtam, tehát a 
viszony egészen megfordítva mint kezdetben 
volt.

Először fordulván ezen eset elő kísérlete
im folytán, hogy a phylloxera természetes el
lenségei ugyanazon szőlőgyökön nagyobb szám- 

i inai legyenek mint maguk a phylloxerák, elha
tároztam magamat e.gy értekezést nyújtani be 

ja párisi akadémiának, kísérleteiül eredménye
iről. melyeket a i-arlsruhei infektált központ
iján tettem. Az akadémia érdemesnek találta,

T é, X C Z eu. 

A hóbortos báró.
(Folytatás.)

De a téli hónapok 'beálltával, a midőn a báró 
Wvencz dalnokait, madarait, a fűtött szobákba — 
Virágait az üvegháziul elhelyezve, szobáiba szorult 
— szigorúan számonvette a titkár ur sáfárkodását 
ás a szerint amint vele megelégedve volt tette 
intézkedéseit, llégi magyar urainknál az alkalmazott 
gazdasági vagy házi tisztek eonventiói rövid néhány 
■'tóból állanak: .szabad lopás" „egyéb semmi" 
.rajtérés esetében azonnali élcsapatáé."

K ■ .. báró egészen ellenkezőleg adta ki tit
kárának a szerződést.

Ha nj titkár jött szolgálatába — hozományá- 
leltár vétetett föl -- és lm bármikor annak 

'Kslüetén csorba találtatott — mehetett föl is 
alá is ut. elvihette magával amit a -házhoz 

’“tl ~ egyebet semmit.

l'szto“ileig lóvén és lelkiismeretesen vé- 
b üsztét. kapott tízezer forintot — sem többet. 
s""> kevesebbet.
k„st..Az 'F'és'- idő alatt ura asztalánál étkezett, a 

As ",il gondoskodott minden szük- 
honoráriumából nem kellett 

nem ■" - de nbból n kitűzött idő előtt •
18 kapott egy mlért sem

Ha az öt év letelte előtt akart a hivatalból 
kilépni minden évre az esedékes fizetésnek felét, ezer 

i forintot kapott.
A báró urnák jelenlegi titkára, Tornai ur, 

Imsz év óta volt u háznál — ritka becsületességtt, 
körülbelül negyvenhárom éves agglegény.

A báró már havniinczezer forintot tőkésített 
javára, az utolsó öt év járuléka u jövő hó elsején 
‘járt ki, pénzdolgáhan, Tornai ur tehát — megcsi
nált ember lévén, megakart házasodni — és miután 
a báró házas titkárt nem „tartott," kénytelen volt 
a szolgálatot üjlmondani.

Az erre kitűzött napon, a hó 2:1-án a dél
előtti órákban megérkezett az első pályázó-titkár; 

|az irodában tudomást szerezvén magának a föltéte- 
| lekről — meg volt azokkal elégedve. A kertbe ilta- 

síttatott a báró úrhoz.
A jelentkező divatosan öltözött, mindenféle 

olajok- és kenőcsöktől illatozó, bodrozott hajit 
egyén, a bárót nem ismerte személyesen, hanem 

; hírből tudta, l.ogy az egész vidéken .hóbortos

bárónak* 4 nevezik.
Kavaszságaba hizva azonban, azt tévé majd csak 

„kijön" vele ki fogja ismerni gyengéit és azok szó-

rint alkalmazkodik.
„Kétezer forint tiszta jövedelem - megérdemli

kinek őszbeborult, rövidre nyírt baja, torzon-borz 
bajusza és főkép — foglalkozása, nem a legkedve
zőbb benyomást tevék a fiatal , pacsuli illatú 
uracsra.

Az öreg ember foglalkozása abból állott, hogy 
egy rakás fekete földet stírü, álló sodrony-rostán 
keresztül lapátolt, gondosan kitisztítva azt minden 
kavicsosából s nagyobb csomóit kézzel lábbal zúzva, 
hogy valamikép kárba neveszszék a drága — föld.

Egész kinézéséből és főkép öltözetéből, mely 
az igazat megvallva nem a legtisztább vala, mit e 
foglalkozása mellett csudáim sem lehető, azt követ
keztéié a jövevény, hogy ő valami kerti munkás, 
legfeljebb kertészsegéd vagy más ilyes valami.

Az „in spe“ titkár — már szolgált ily minő
ségben D . . . megye alispánjánál - de ott fizetése 
csak abból állott, amit a . Nagyságot ur*  cliensei 
borravalót adtak.

A legutóbbi két év óta Gazsi bárónál volt 
szolgálatban, ott a jó fizetés meg volt Ígérve ugyan, 
de mind ez ideig „torra incognita*  volt neki .Ga
zsi báró* 4 honoráriuma, a helyett annál bővebben 
jutott ki az uraság barátságából ki soha sem czi- 
mezte másnak titkárát, .mint kedves fiatal bará
toménak.

Kártalanította ugyan magát lehetőképen fiatal 
emberünk, ha tudniillik Gazsi báró ur nyereség
gel és mámorosán jött haza a „ferbli*  kompa- 



I

lmgy ezen észrevételek köztudomásúi tétessenek 
s azokat a társulati szaklapban (Comptes ren
díts) ki is adta. Ezen megtiszteltetés rám nézve 
annál kecsegtetőbb volt, mert ugyan azon aka
démiában kevéssel az előtt Lalimann de Bor
deaux igen rosszul nyilatkozott az én ottan 
vizsgálódó segédem észrevételeiről a phylloxera 
természetes ellenségeit illetőleg, miből azonban 
csak az tűnik ki. lmgy nevezett tudós sohasem 
olvasta volt még Riloy munkáit. És végre igen 
felbátorító indok volt az is. lmgy ezen közzé
tétele után az én észrevételeimnek, Planclmn 
is idézi azokat annak megbizony itására. vagy 
jobban mondva indokolására, hogy milliódon 
történhetett a phylloxera olyan rögtöni meg
szűnése az északamerikai szőlőkben, mely tény
nek okát ó is a phylloxera természetes ellen
ségeinek nagyobb számra szaporodásában tartja.

nyereség már ez! ha 
lansannei (’ongressus- 

ur volt egyike azoknak, kik a 
természetes ellenségei

És milyen nagy 
meggondoljuk, lmgy a 
bán Planchon 
phylloxera legyőzéséi 
által Utópiának tartották.

Az élet.
(Folytatás.)

A korpalevél készített kenyér tésztája kevesebb 
élesztővel is megkel, mint a közönséges módon 
sült kenyér, azért az előbbibe a szokottnál valami
vel kevesebb élesztőt kell tenni. Hogy mennyit? arra 
a gyakorlat legjobban megtanít.

Lássuk most, hogyan szoktak a legtöbb háznál 
a hússal bánni.

A húst, a mint a mészárszékből vagy hentes
től haza viszik, legelőször is jól megmossák, a hús 
által vörösre festett vizet azután kiöntik, mint 
használhatatlant, holott ez a vörös színű viz a hús 
szervképző anyagainak és ásványi sóinak legnagyobb 
részét magában foglalja.

Semmiféle húst, kivált hideg vagy langyos 
vízben megmosni soha sem szabad. Legfeljebb forró 
vízben lehet a húst egy kicsit leöblíteni, mert a 
forró viz a hús likacsait hirtelen összerántja, mi 
megakadályozza a tápláló anyagok kiömlését.

Hogy a lmst az esetleg reá tapadt szőrtől, 
portól vagy tőke-töriueléktől megtisztítsuk, arra 
nézve legjobb a lmst vizes ruhával jól letörölgetni. 
Ha a lmst az ablak felé tartva, jól megnézzük, tö
kéletesen meggyőződhetünk arról is, vájjon elég! 
tiszta-e már. E mód szerint sokkal jobban letisztít
hatjuk a húst, mint a mosás által.

Kosz szokás a húsleves babjának leszedése is. 
A hús habja nem egyébb, mint a forró viz behatá
sára összefutott szervképző anyag (fehérnyo), mely 
az élet lentartására okvetlen szükséges. A ki 
húsleves habját leszedi és eldobja, az önmagának 
okoz kórt.

Az oly hús, melyre az állat levágásakor a 
vér ráfutott, sokkal porhanyóbbra megfő vagy meg
sül. íze sokkal jobb, sokkal könnyebben emészthető 
és igy mindenesetre táplálóbb, mert a inegemésztésr 

a

niából - no de. már a borravalók behajtásánál, 
első szolgálatadójánál, lelkiismereti1 tett szert annyi 
rugekonyságra, hogy ily csekélységek miatt nem igen 
érzett fordulásokat.

Azért mégis Gazsi bárótól volt legjobb bizo
nyítványa, sőt külön ajánló levele is volt, melyben 
elmondja „1 
nem tud úszni, 
(bár kissé későn — mert már 
nem kártyáz többé — nem 
házat--------még titkárt sem
ajánlja, igen melegen ajánlja 
kinek a kigondolható legtöbb jókat és főkép hosszú 
életet kíván, ezen derék, képzett ügyes fiatal ilnbert. 
Itt még meg kell jegyeznünk, hogy Gazsi báró bár 
távoli rokona volt kedves „urabáty árnik" mégis 
azon kellemes reménynek adott helyet, hogy egy
kor Ő lesz a gazdag magtalan urnák örököse 
miután volt ugyan még egy szinte távoli nőrokona 
Ií . . . bárónak, de ez egy messallianee által vonta 
magára az öreg ur haragját s igy gondolhatni, mi
lyen megjegyzéseket tett az „öreg ur," mikor kedves 
öcsese ajánló-levelét jó kívánságaival olvasta, itt 
már nem csak azt dörmögte „törődöm is én" „kell 
is nekem*  ,.a te kívánságod"hanem nyíltan kimondta 
„kívánód" „a nienydörgős-ménykőt" inkább kívá
nod. hogy mielőbb, hagyatékomból kifizethessed adós
ságaidat, ’— de „abból nem eszel adta szélhütője."

,ura bátyjának," hogy kezdi belátni, hogy 
nem fog többé mély vízbe menni — , 

fuladozó félben volt)1 
visz többé oly nagy 
lóg tartani. hanem 
kedves urabátyjának.

is kevesebb fáradságába kerül a testnek, s egyszers
mind sokkal többet is feloldhat a gyomor belőle, 
s mégis alig akad valaki, a ki a véres húst a mé- 

I szárszókból örömest elvinné. Nagyon csúnya, sűrű 
leve van. mondják nem olyan szép tiszta át
látszó, mint a jó (?) húslevesnek szokott lenni. De 
hát a tiszta viz sokkal átlátszóbb, mint a húsleves; 
miért nem töltenek hát tiszta, meleg vizet a tányérba, 
az átlátszó, kristály tiszta leves hívei és miért nem 
laknak jól vele? Azért ugy-e, mert nem a viz, 
hanem a hús kivont és föloldott alkatrészei azon 
anyagok a levesben, mely ek az embert táplálják. Es 
minél több tápanyag van a levesben föloldva, annál 
táplálóbb az. de egyszersmind annál sűrűbb is es 
annál barnább a színe.

A bús magában nem tökéletesen elegendő a 
test táplálására. Az embernek nem*  sak busa, hanem 
csontjai is vannak, a mozgásnál, erőfeszítésnél a 
csontok épugy ki vannak téve a kopásnak, fogyás
nak mint az izmok és a test egyéb részei; a visz-1 
szapót.hís tehát itt is szükséges; különösen nagy 
szüksége van a gyermeknek arra, hogy vérében mi
nél több csontképző anyag legyen, mert e nélkül ki 
nem fejlődhetik, csontjai vékonyak, lazaszövetiiek, tö
rékenyek lesznek.

Példabeszéddé vált e kifejezés „ebesont hehe-i 
ged’ és ez igaz is, mert ha egy kutyának csontja 
eltörik vagy meghasad, az gyakran minden gyógy
kezelés nélkül magától begyógyul.

Miért nincs ez igy az embernél ?
Mert a kutya sok csontot megeszik, az ember tantestület buzg< 

a távozópedig nem. és igy a kutya vérében van elég csont
képző anyag, az emberében pedig nincs.

Mintha csak hallanék az ellenvetést, hogy a 
kutya fogai egészen más alkotásunk, mint az em
beréi ; a kutya képes a csontot apróra öszszerágni, 
az ember pedig nem; már csak ez is mutatja, hogy 
a csont nem lehet az ember táplálására alkalmas.

(Folyt, kör.)

Vidéki és helyi hírek.
A sz.-ünnep miatt lapunk ezen szama később 

' jelent meg.
A polgári nötanodánál vasárnap tartatott meg 

■ az ének- és zongora-vizsga zárünnepélylyel össze- 
i kötve. Engedje meg t. szerkesztő ur, hogy mint 
, egyik igénytelen, de szorgalmas és figyelmes hallga

tója a vizsgáknak ezekről egy pár sort becses lap
jában közölhessek. Ez éviién először volt alkal- 

i mám ezen intézetnél olyan vizsgáknak tanúja lehetni, 
melyek kivétel nélkül minden tekintetben kielégí
tettek. Különösen megleptek az első osztály kicsin- 
jei, nemkülönben megfeleltek a legfelső osztály nö
vendékei is, s nem oszthatom egy taniigybarátnak 
a másik helyi lapban közzétett azon véleményét, 
mintha ezek leggyengébbeknek találtattak volna. 
Jelen \ oltani minden tantárgy vizsgáján s őszintén 
mondhatom, hogy az összes hiány, melyet tapasz
taltam. abban állott, hogy idő hiánya miatt a sza
valatok csak úgy futtában történhettek, a miért 

' talán nem annyira sikerültek mint pl. a pünkösdi 
élőadáson. Magára a vizsgálási módra nézve az a 
szerény megjegyzésem, hogy .1 kérdésre a növendék 
maga feleljen s ebben újabb kérdések által senki-

„Jó napot tőkertész ur" köszöntő a jövendő
beli titkár a napszámosnak tartott öreg munkást, 
gondolván magában, hogy a czimosztogatás, ha n. ni 
használ is. de legalább - nem árt.

„.Tó napot, tekintetes uram" válaszolt ez egész 
alázatossággal, munkáját félbenhagyva és sapkáját 
tiszteletteljesen levéve.

„Tegye föl sapkáját főkertész ur" mond a 
fiatal ember „és no hagyja magát munkájában há
borító i."

..Köszönöm tekintetes ur" viszonzá ez sipkáját 
ismét föltéve, kit jelentsek be a báró urnák 
kérem ?

Hagyja csak főkertész ur majd rátalálok én a 
báró urra magam is, hanem előbb szeretnék önnel 
pár bizalmas szót váltani. — En a báró urnák uj 
titkára vagyok."

„Igenis kérem" válaszolt az öreg és látszott,
hogy ezen bemutatás meglehetősei! meglepte.

..Hát tudja kedves főkertész ur," az ilyen 
uraknak szoknak különös szokásaik, 

nem is tudom, hogy fejezzem
, öreg
... „no*  
gamat.

„Igenis kérem," vágott közbe a kerti 
••lénkén, talán igy méltóztatik gondolni: 
hóbortjaik, különös „bolondjaik."

•J'P úgy, ngy gondolám. és ezeket jó 
jeleve*  ismerni, ha az ember ki akar velők jönni.

különös 
ki ma-

m unkái s 
különös

tői ne zavartassák. (Nekünk is ez a vélem > 
Szirk). Az ének- és zongoravizsga is szénen 
rült. meglátszott, lmgy szakemberek végezték 
nitást. Azonban a kisebb növendékeket is szó V0' 
volna énekelni hallani. ('Az énektanitósi idő*  
sége miatt az 1. oszt, növendékek csak irvav 
tokát tanultak, melyek elének lése a zárvizsgán01 a' 
nek rövidsége miatt, nem volt eszközölhető* 5 mL'i*1? 
Az iskolaszéki elnök. Szilágyi J. tanár nr hőst? 1? 
beszédben emlékezett meg az intézet közel mi'u 
járói, melyben különösen kiemelte, hogy azf 1 
már szükségtelen ajánlani, mert önmagát ajálhl 

1 sága által, a jó bornak pedig nem kell ezégér. jL.ÍJ’ 
az iskolaszék és Nobel Ármin köny vnvonidatuhük 
ur által ajándékozott 20 jutalomkönyvnek a " kio^ 
fása következett. A hangulat után Ítélve, mely (?' 
jutalomosztást követte, ez nem válik hasznára™6 
intézetnek s szerény véleményem az, hogy az* 
jutalmazásokkal általán fel kellene hagyni, * '
van. Ammollett a kis erkölcsi hatás mellet.
a kitűnőket buzdítja, irigységet, elégdletíenséiM 
szül a gyermekeknél és még a szülőknél is, azon 
növendékekre nézve pedig, kik középszerű tehet,sé 
gilk miatt a legjobb akarattal sem juthatnak a ki- 
tüm k sorába egyenesen káros hatású. A jutalom 
osz.l.íS régi rósz szokás, melyet nehéz lesz kiküszö- 
hűlni. Pedig sokat érne ám. ha a gyermek V(W*  
vahihára belátná, hogy nem jutalomért és nem« 
iskolának, hanem önmagának tanul s igy csak íq,. 
magának tesz szolgálatot, ha jól tamil, > hogy ilz 

.élet megadja majd a jutalmat is. Szerk.i Az eJnök 
ur beszédje és a jutalom osztás után Éock Julin 
kisaszony érzékeny búcsút mondott a tantestületnek 
e> a tanuló társaknak, mely sok szemből csalta ki 
a kőnyt. Az intézet igazgatója ezután megköszönte 
a városi hatóság és az iskolaszék támogatását, a 

,;ó közreműködését a szülők bizalmi! 
növendékekre az Isten áldását kérte.

Ezzel a szép ünnepin1 lett fejezve. Egy jelenvolt apa.
A városi iskolaszék elnöksége a „Pápai La- 

; pok"-ban közzé tette, hogy a polgári leányiskolánál 
a záróünnep bizonyos körülmények miatt 
nem jun. 20. hanem 27-én tartatik meg. Ha már 
okvetlenül szükséges volt, hogy a dolog lapban is 
napvilágot lásson, úgy elvártuk volna, hogy az oly 
kép eszközöltetett légyen, miszerint félreértésekre 
okot ne adhasson, 'főbben azon kérdéssel fordultak 
hozzánk, hogy hát mik azok a bizonyos kö
rülmények. s hogyan van az, hogy a „Pápaiba- 
pok"-ban az iskolaszéki elnökség, lapunkban pedig 

1 az igazgatóság eszközli a /.áróünnepre szóló meg
hívást? A felelettel nem maradunk adósok, mert 

| nincs rá ok. A zenevizsgálat azért tétetett át 27-re, 
mert 2()-án. szombaton, az izr. növendékeknek 
vallásuk tiltja a zongorázást. A másik kérdést íWe- 
tőleg szokásra és törvényre kell hivatkoznunk, ezek 
megadják a kellő választ.

A helybeli polgári leányiskola néhány növen
déke 2 Irtot gyűjtött össze a záróünnep programm- 
jainak nyomdai költségeire. Nobel Annin ur e 2 
Irtot el nem fogadván, az intézet igazgatója az 
összeget a helybeli nőegylet elnökségének kezeihez 

[juttatta.
Arról értesültünk, hogy polgárságunk köré

ben helyeslést érdemlő mozgalom indult meg egy 
zenetársulat megalakítása énlekében. E társulat hi
vatva volna első sorban mint tűzoltó- és egyházi 
zenekar működni. s mivel mindkét minőségben hé
zagot pótolna városunkban, melegen ajánljuk az ér
deklettek figyelmébe ezen eszmét, melyről különben 
lapunk egy barátja bővebben fog szólni.

Tautz Péter < irkus-gimnasztikai igazgató tár
sulata igen reiissál. A szombati előa<las az e-.ős idő

„Jó ám tekintetes titkár ur" és az a mi mél- 
tóságos urunk valóságos — bolond.

„Ugyan ne mondja, kedves főkertész ur, és 
miben" „állanak az öregnek úgynevezett bolondjai?

Hál kérem alássan, bolondja ő madarainak, 
virágainak, és csak ezekkel gondol — egész va- 
gyónót minden pénzét a titkár orra bízza — <« 
úgy tehet amint akar, és ha kissé szemeseid) em
ber, nála bizony nem sok idő alatt úgy megszedheti 
magát. hogy nagyobb úrrá lehetne, mint a bolond 
báró maga.

..Ah ! kedves főkertész ur. hisz ezt jó nekem 
„tudni.“ De bizalmasan szólva mondja meg nekem 
folytató örömtől reszkető hangon, majdnem súgva, 
„van-e valaki a háznál*  kinek befolyása volna az 
öregre, gazdaasszony, házi kisasszony vagy más 
valaki ? Van-e valami más gyengéje vagy szenve
délye. mely által őt befolyásolni lehetne, mert elhi
teti, kedves főkertész ur, bennem ugyan emberére 
talált én pár év múlva oda vezetném, ahova én 
akarom — — s akkor bizony 
volna oka megbánni.“

„Igenis, tekintetes titkár 
erről legközelebb, ha még egyszer találkozunk'*  
szonzá az <»reg különös bangnyomatlal. „MÍ0,
igaza van, titkár urnák, ön okos szemes életre való 
egy ifjú ur. nem mint ez a mostani titkár, ki va
lóságos, együgyű könyvmoly.“

vezetném, ahova én 
főkertész innak sem
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k",v,spi;! neje- -™
Reisch Lipot pipagyári munkás 3 éves kis 

fiának jobb fülét Szalai István, füstösközbeli lakos 
kutyája megharapta. A gyermek orvoslás alá vétetett, 
a kutya u gyopmesternél vesztegzár alá helyeztetett 
a netáni veszettségi kór tüneteknek állatorvos általi 
megállapítása végett; - 8 nap múlva azonban mint 
Veszélyes minden tekintetben megsemmisítendő lészen..

H. J. bormórö két liter lo kros bor árában, 
'•gy gatyás om bőrtől 1 db. arany pénzt fogadott el, 
mel\re meg 2 Irt. 80 krt. is adott azon reményben, 
hogy látta annak jó két ökrét, melyeknek árából 
ha az arany hamisnak bizonyulna az előleg kike
rülne. Mikor azonban kiderült, hogy arany helyett 
eg.v sárgaréz játszó pénzt váltott be, az ökrök pedig 
nem az illetőé, hanem csak hazahajtás végett bízat
tak rá - meggyőződött, hogy kártérítésről itt szó 
sem lehet, veszteségébe belenyugodott, do kijelentette, 
hogy ő ilyen aranyat többé nem vált he.

Jákli Ferencz ismeretes tolvaj, ki a járásbiró- 
sági börtönöknek már többször volt lakosa, — ruha- 
tolvajlás miatt tegnap bekisértetett. Vizsgálat alatt 
tartatik. mert a lopott tárgyak egy részét, hogy hol 
rejtette el. még nem vallotta be. A kézrekerült 
ruhaneműink Kapa István, tulajdonosnak visszadattak.

A veres- és fokhagyma ez évben nagy kelen
dőségnek örvend, mert a felsővárosi kertekből egész 
zsákokkal lopkodják. A szalétromház mellett tegnap} 
egy nagy zsák hajmát találtak, mely csak a múlt1 
éjjel volt felszedve, a városházhoz behozatott. A mes
termalom melletti kertekből pedig még nagyobb kárt 
jelentettek, mi arra mutat, hogy ott több ember 
vállalkozott a hajmaszedés és elszállítására. A kuta
tása tolvajok kézrekerítésr iránt erélyesen folytattatik.

Az éjjeli zenék városunkban egész Bacchaliák- 
hoz. hasonlítanak. Egyik utczán (Isp a) ugyanis 
egy valóságos macskazenével háborgatták meg az 
éj csendét, s az imádott aranyálmát — hol a 
barnagyerekek borjai alá füttyszóval diclálták a kí
vánatos darabokat; - egy más helyen pedig pa- 
laczk-durrogtalással emelték a tisztelgés ünnepélyeit.

Derekasan verték, agyalták egymást néhá
nyon a .Korona*  korcsma előtt a napokban— azon
ban rendőr nem mutatkozott ; még az őrjárat sem j 

, volt feltalálható, mert a hosszu-utezán levő egyik 
horvesztegetőben pihenőt tartottak. Ilyen formán 
nem igen felelnek meg a rendőr urak hivatásuknak 
s elnevezésüknek.

Bécsi sógorok, már is ajánlják az itteni lc- 
vélhordók részére újévi könyvecskéiket, ők nyíltan 
tartanak könyvpiaczot; minket folyóiratunkkal hiva
talos formával tiltanak ki, hanem megállj: vicém pro 
vice, reddimiis fibi care vicine.

.„„ni.lt ii vnsáninpi elömlás 
n>i«» nrn'f/ö'sf'i'iii'k és tap.'iilíliak firvpiulHI.
lSlií.1 »""..jjímlás ix ,i'íl sikorlllt. A mi r tiír- 
.4 t8"lu,!"jís.lj| kilzönségos koim'iliiisokémíl vív.— 
ílliat i "'1 teszi !l/ "z,in kf'i'illmimy. hogy nzcil tár- 
,e i oiai'lii'i" .nnilkl<T‘-ek, bániul n giliilliislikii 
snlat NO1 , in(jv,-.s!tels, a milyi uekrl vi.lékun vsuk
lpr,ii vn • 8 . ||(i( A direktnr . .....Inába, hogy
®l"tt''.,liikii'Ziib.iii is megfordult meglátszik rajta I 
K«|Z ' _ u(.ol|i búcsú mini Uliml........  úgy

i’gv közönségei esőit ki u vadkerti l'ür- 
saimilui tudjuk, hogy az a .díszterem*  

**■; dísznélktlii. Iiogy az uraság nem fordít tilhh 
ht ezen fiirdőlielyre. s hogy azt a közönség in- 

?ui leillli mint keresi. Pedig vize és vidéke meg
emelnék. begy e vidéken Tarén,. után .........
iít l'tfod fnrd'íje log|ll,l>lí el-

'• A polgári Ilaleeyfet f. hó 27-nn Dretsziger 
I’iroly kertbrlyiségében tartotta estélyét, mely ni-1 
'iloinnial a legváltozatosabb énekdarabokkal mulat
tatta » szépszámú közönséget, s oly kellemes1 

sónaiifiával végeztek minden egyes dalt, hogy csak | 
'^urvliegvült közönség közérzületének adunk ki- 

ó, midőn a léleknemcsitő és fölöttébb sike-l 
uilt (lalestélvért köszönetét mondunk, s egyúttal! 
további kitartó buzgalomra serkentjük a tagokat.
\ pontos és jó kiszolgálás ital- és ételben minden- j 
íit kielégített: s minden tekintetben Dreisz.iger ur 
kitett ii magáért.

Toepke Alfréd kir. pénzügyigazgató Sopron
tól az itteni kir. adóhivatal felülvizsgálása végett 
tárásunkban időzik.

A kisdedovó intézet apró szentjei tegnapelőtt 
zászlósán, kedves örömtől sugárzó arczezal. vonul
lak ki nvári vigalmukat meglartandók — a w'l'e- 
iesbe"; egész éven át ugy sem fáradoztak 
legalább megcinlegetik a hossza ut láradalmaira 
lisszaomlékezvén ■ az egész év kellemes óráit. O. 
beatissima actas!

Esclierich Karoly távirda-úllomás főnök és 
családjának egyetlen magzatát a kíméletlen halál 
elragadta a boldog szülők epedő karjai közül tegnap. 
Béke lengjen az ártatlan kisded drága porai fölött! 

Mezőlak) asszonyok panaszt emeltek Blum 
helybeli kereskedő ellen, ki olyan ocsút adott cl 
nekik, melytől Mezőlakon több mint száz liba pusz
tult el s tetemes kár származott. Azt is mondták, 
hogy a helybeli rendőrséghez fordultak volna . hogy 
panaszt emeljenek. de hogy azon megjegv z.és>i I 
utasíttattak volna vissza, miszerint nem kellett volna 
azt az oesiít megvenni. Ez utóbbi állításnak nem 
adtunk ugyan hitelt. azért az erélyes rendőrs- gtől 
d is várjuk, hogy piaczunk és kereskedőink d*  pu- 
tacziója érdekében a legszigorúbban járjon el mind
azon lelkiismeretlen egyének ellen, kik tudva káro
sítják meg a vevő es fogyasztó közönséget s így 
piaczinikat rossz hírbe hozzák.

A vetések allasa kitűnő, daczára a sok eső- 
iie1 kár nem észlelhető s így hihető, hogy a tava-I 
hiuál sokkal jobb termésünk lesz. Ránk fér!

Olcsó kocsizas a pápai liakkerokon nem tar
tozik ugyan a ritkaságok közé, mert az árak rende- 

'■ii a vasúton érkezettek számától függ; de azért 
"igy en mégis csak restéinek a liakkorosok Jó- 
i'dált reskirozni. Történt pedig szombaton, hogy 
’-iy idegen urli az esti vonallal érkezvén, hogy 
I ''■m kiméljc. liakkerbe ült s behajtatott.

ii*  ipsének se pénze.

igazán."
Mj, de most már föl kell keresnem az ő öre- 

mert ha itt beszélgetve találna, bizony perelne 
egi nagyot velem, hogy miért tékózlom a drága 

1 "b 'úrjon tehát az ur egv kicsit, majd fölkeresem 
a vén bolond bárót.

lzzzel leteve az öreg lapátját, és távozott a 
lert hátulja felé. 1 ’

átitkái magára maradva, egy Gazsi bárótól hallott 
I *'i  d.dla.imt dudult örömében, hogy ő most mily 

jutván "S h'end szert esze ágába sem
*11' log) " az öreg bárónak tetszését meg ne 

** .......... eléje jul|„H,M.„.

a kr í*'- •• ^‘fi'Une.sebb színekbe festve magának 
^.vak kö/t"1’ ,’'l-«>á a pompás virág
érve i . ' 5 '"r*̂ a sz’'l,M,-gü thearózsa bokorhoz
kót ’le ‘lll,lal,a h<»gy egy félig fölnyilt biin- 
^■nM-vükálm kd,r«t". S “Zt 'Íill'g''"-V

I * pei<vben került vissza az öreg munkás 
l'dielős k ^í*ial lir’‘ kezdé már távolról a meg- 
‘""d iifii, c1"1'. *iah^011’ ”a háró úr ő méltósága 
iö"’l y1' ,l"lga 'il" “ ineieKliá-zluin, jöj-
Sailú terei I " ah ’h'h’tán 2 órakor bent a fo- 
ságáiiHV ..il IHa*̂  ,n‘‘Ktii‘lja az ilju úr ő méltó- 

l|iiata rozását.
arr#» minő 1*- ,,e,n K.vunítva és nem is Ügyelve 

eJtos fokozatú czimlétrán haladott lefelé

I

(Vége köv.)

a misepénzt, ezt azonban 
akkor hajlandó neki ki- 
érdernlőleg be lesz képes 
lelke valósággal elhagyta

Egy per. melyről a „corpue juríe“ szinte 
init8em szól. Hónaiban a napokban egy ember halt 
meg. ki 30,000 frankot, hagyott a község plébáno
sának, hogy az mindaddig mondjon misét, mig az 
ő, t. i. elhunyt lelke a purgatórinmból kiszabadult. 
A plébános most követeli 
a végrendelet végrehajtója 
szolgáltatni, ha azt hitelt 
igazolni, hogy az elhunyt 
már a purgatorinmot; a plébános benső meggyőző
désére appellálva állítja, hogy a menyországba 
költözött már a hagyományozó lelke. Ugyan mily 
végzéssel dönti e babonás hiedelmekkel határos 
ügyet a bíróság?

Hány újság lát napvilágot? Legújabb kimuta- 
[ tások szerint Austria-AIagyarországban 1200, Német
országban 2509. Francziaországbau 2000, Olaszor
szágban 1220, Oroszországban 500 hírlap és folyóirat 
jelenik meg. Európa kisebb államaiban van összesen 
2112 újság, összesen tehát megjelenik Európában 
13.025 lap. Ázsiában van 387, Afrikában 50, Ame
rikában 9129 s Austráliában 100 újság. A földtekén 
összesen vau tehát 23,21*  1 naponkint, hetenkint vagy 
havonkint megjelenő újság.

A (loctor-hŐS. Bucim min .Jánost, ki boldog, 
boldogtalannak, hűiének, bárgyúnak, szóval a rang
kórban szenvedőknek egyaránt megküldte bizonyos 
összegért a doctori diplomát, ezen jól megválasztott 
üzletében meggátolták; s öt, valamint ügyszerető 
társait ponnsylvania törvény alapján vád alá helyezték. 
Mint a ,1’. H.u Írja, a napokban Bpesten is több 
ily utón szerzett „doctor*  diploma lett cerfiskálva. 
Helyesen, mert úgyis annyi a dactor, hogy fele 

■ sem kék.

a „főkertész*  úr megszólításában, a legjobb kedvben 
távozott.

Ugyanaz nap, a délutáni órákban iroda-szobá
jában találjuk az öreg bárót, komoly fontoskodó 
arczezal ül az Íróasztal előtt és játsza most
már nem a kertész-, hanem saját titkára szerepét. 
Előtte egy liatal, szerény, majdnem szegényesen öl
tözött fiatal ember áll, kihez hivatalos hangon a 
következő szavakat intézi:

.Fiatal barátom, ön a titkári hivatalért folya
modott a báró úrhoz, bizonyítványaiból kitűnik, hogy 
ön nem volt ugyan még alkalmazva ily minőségben 
sehol, de miután az ügyvédi vizsgát jó sikerrel ily 
liatal korán le bírta tenni, kell, hogy bírjon mind
azon képességekkel, melyek e hivatal betöltésére 
szükségesek. Van még egy pályázó önön kívül is, úgy 
egy óra mulva mindkettőjüket látni kívánja ő mél
tósága a fogadó teremben és akkor választani fog 
kettőjük közül addig Íme tekintse meg a báró 
úrnak e hivatalhoz kötött föltételeit, ha azokat elfo
gadhatónak tartja, .......n egyenest a fogadó terembe
nyílik ez ajtó, ott bevárhatja ő méltóságát.*

Dijnélkiili hirdetések gazdák számára. A hir
detések előnyeiről már több Ízben volt szó lapunkban 
is. mindannyiszor hangsúlyozva lévén, hogy ha mi
nél többen tudnak arról, mi kell az egyik gazdának, 
s mi eladó a másiknál, ez által jutányosabban kön
nyebben és gyorsabban jutna szükségleteihez az 
egyik, előnyösebben értékesíthetné eladó czikkeit a 
másik. E kézzel fogható előnyök daczára, magyar 
gazdáink nem hirdetnek. Hogy miért nem? arra 
sokféle okot lehet felhozni. Részben gazdáink kon
zervatív, az újításokkal nehezen megbarátkozó szel
leme, a közmondásos közöny és élelmesség hiány, 
és végre hirdetések hasznában való hit hiánya való
színűleg az ok, minek közvetlen következése az, 
hogy minden gazda a hirdetésekre igényelt, s ren
desen dusan kamatozó költséget sajnálja. Miután 

| lapunknak több Ízben kifejezett czélja az. hogy a 
magyar gazdáknak valóban szolgálatot tegyen, anyagi 
jólétük emeléséhez hozzájáruljon, egyik főfeláda- 
tunknak tartjuk a gazdákat a hirdetésekkel megha- 
rátkoztatni. Ennek elérésére jelentékeny áldozatot is 
hozni készek lévén, ezennel kijelentjük, hogy gaz
dáktól, a. m. földbirtokosok, bérlők, gazdatisztek, 
erdészek és uradalmaktól mától fogva mindennemű 
hirdetést teljesen dijnélkül fogunk fölvenni. Neveze
tesen földbirtok eladás, vagy vétel, földbérlet, betöl
tendő gazdatiszti vagy egyéb állomások, vagy szol
gálati ajánlatok, eladó tenyész- és igásállatok, eladó 
vetőmagvak, gabona, fa, bor s bárminő más termé
nyekre vonatkozó hirdetések ingyen fognak lapunk
ban közzététetni. A hirdetni kívánó gazda, ki emez 
ajánlatunkat igénybe venni szándékozik, röviden, ha 
szabad igy kifejezni. .távirat“ styllusban egy leve
lező lapra Írja hirdetését, s azt a „Magyar Föld*  
szerkesztőségének IBudapest, koronaherczeg-utcza 3 
sz.) czimezve, küldje el. Ebből áll az egész A be
küldött hirdetés legalább egyszerfog lapunkban meg
jelenni. ha terünk engedi, többször is. Mindenkinek 
jogában állami nemcsak akárhány hirdetést bekül
deni. de ha a hirdetés nem eredményes, ugy a már 
egyszer beküldött hirdetésnek megújítva felvételét kí
vánhatja. Csupán arra kérjük t. gazdatársainkat, hogy 
ha hirdetéseik ismételve jelennének meg. és időköz
ben a hirdetett tárgyat eladnák, szíveskedjenek egy 
levelező lapon a kiadóhivatalt erről értesíteni, hogy a 
hirdetés további közlését megszüntessük, s így helyet 
nyerjünk mások számára. Részünkről csak azt tart
juk fen magunknak, hogy helyet kímélendő, és ez 
intézkedésben minél többeket részesítendő, a bekül
dött hirdetések lehotő tömör alakba öntsük, ugy 
mint a hason czélu angol lapokban van az, Ki a 
lapunkban megjelenő eme ingyen hirdetések alakjá
val meg nem elégedvén, hirdetését esetleg más 
alakban, vagy a szokott, és nagyobb tért foglaló 
rendes hirdetések alakjában kívánná közzététetni, s 
ezt hirdetésének beküldése alkalmával különösen ki
köti. az a rendes dijakat tartozand fizetni. Kérjük a 
t. gazdaközönséget, hogy fenti ajánlatunkat kiváló 
figyelemben részesítse, és minél többször vegye 
igénybe lapunk hasábjait hirdetési czélokra. Erős 
meggyőződésünk, hogy ha gazdáink tömegesen fog
nak hirdetni, ezáltal egymásnak, és igy a közvagyo- 
nosodásnak igen lényeges szolgálatot fognak tenni. 
Budapest, 1880. jun. 20. A .Magyar Föld*  alapí
tóinak nevében: Gróf JDessewffy Áurél. Gróf Szé

lek enyi Pál.
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Hegycsuszamlás van kilátásban Köttsén So
mogybán, mely fain katlanban fekszik s részben két 
hegy lejtőjén, melyek mindinkább sikamlanak lefelé. 
A község alagcsövezés által akar segíteni, melyre a 
kormány már meg is szavazott 500 irtot, de azon 
philisterek, a kik biztos helyen laknak nem akarják 
oltani a szomszéd házát, mig az övék nem ég. A 
vidék Horváth Gábor szolgabirótól vár tapintatos 
segélyt.

A budapesti sütő iparosok egylete gr. Zichy 
Jenőt tiszteletbeli taggá választotta: u díszoklevelet 
tegnapelőtt adták át neki.

A lövök királya a német császár előtt. A 
vasárnap Potsdamban tartott lövő ünnepélyen a 
német császár bemutatta kíséretének dr. Carvert 
a fölülmulhatlan lövőt, a „prairiek*  gonosz szelle
mét. Carver a német császár előtt is mutogatta 
magát. Egy feldobott tallért épen közepén lőtt ke
resztül. A császár megelégedetten mutogató a 
tallért kíséretének s azután eltette emlékül. Egyik 
legnagyobb mutatványa az volt, hogy 50 feleresz
tett színes léggolyó közül 44-et lőtt le 30—300 
méter magasságból, hatot pedig rendkívül nagy tá
volságból. Az előadás végeztével a császár elis
merését fej ezé ki C'arver ügyessége fölött s azt 
mondá, hogy eddig hihetetlennek tartotta, miszerint í 
valaki oly biztosan, oly roppant ügyesen kezelje j 
a lőfegyvert. Mátyás király előtt is produkálta ma
gát négyszáz évvel azelőtt ilyen művész, hanem azt 
nem dicsérték meg ennyire.

Öld meg. Kopenhágában e napokban nagy iz
galmat keltő esemény történt. Egy 22 éves leány, 
ki a dán főváros legkiválóbb családjai egyikéből szár
mazik, az utczán két revolver lövést intézett Leni
be ck orvosra, egy körülbelül 60 éves férfiúra. Az 
első lövés az orvos jobb kezének két ujját, a máso
dik jobb fülét szakította le. A merénylet tevő nőt azon
nal elfogták. Tettére, mint mondá, azon körülmény 
bírta, hogy áldozatul esett az orvos csábításainak. 
Rövid idő alatt ez a második eset — az első Pá
riában történt és hősnője Biére Mari volt — hogy 
elcsábít nőt, mily véresen állanak bosszút.

Aratás nedves években. Ha az ugarolás el
méletének eleget tettünk, azaz ha az ugarföldön a 
dudvát, a gazt kiirtottuk; továbbá ha tiszta magot 
vetettünk úgy még a nedves évben is könnyebben 
arathatunk. Bevárhatjuk a teljes megélést, a le
metszett. gabonát azonnal kévébe köthetjük, a kévéket 
kis gömbölyű tornocskákba rakhatjuk. Mert hát 
valahára az eső is megáll! azt mondja a nemetek 
nagy költője: .Ha sokáig esett, végre meg is unja, 
és ha megunta, hidd el abba hagyja.Legközelebb a 
franczia kormány is körrendeletét bocsátott a gazda-

közönséghez, melyben figyelmezteti, hogy ha csak 
egy kis tiszta időt nyerhetett is gabonája lcarafá
sára, siessen azonnal kévébe kötni és vékony mágus 
csomócskákba rakni, hogy a szél ott kiszárasztluissa. 
A rendelet elmondja még azt is, hogy a t.'tejebe 
eső-köpenveget, vagyis borítókéi ét (papot) kell tenni, 
s agy alkalmazni, hogy eső be ne hatolhasson. 
Szóval úgy is lehet a kepéket elhelyezni, miként a 
repcze-összerakásnál szokás, keskeny hosszú kazlacs- 
kákat készíteni, hogy a kévék jól kiszáradhassanak. 
Végre azt mondja: „Ha ezen figyelmeztetés szerint 
járnak el, nem kell a kévéket egyenként szárítani/ 

Borzasztó emberölés tartja izgatottságban pár 
nap óta Kolozsvár városát. Laezkovits Lajos, nemrég 
elhunyt kolozsvári honvéd-őrnagy lia, orvosnövendék 
a kolozsvári egyetemen, tegnapelőtt délután a kolozs- 
monostori sörházban mulatott Újvárosi János gaz- 
dászszal, a kolozsvári egyetemnek egyik tanárának 
rokonával. Ez utóbbi Laczkovitsnak egy rövid stilet- 
tel ellátott pálezát ajándékozott ugyanez nap délután. 
Monostoron kissé sokat fogyasztván el a sörből, il- 
luminált állapotban tartott s itt a Sehütz-ház föld
szintjén levő vendéglőbe összekaptak Nagy István 
jogászszal, aki már azelőtt gr. Teleki Imre és Lá- 
body József, a fiatal gróf édes atyjának számtartója ’ 
társaságában mulatott. Az ilju gróf már korábban 
elhagyta mulató társait. Laezkovits Újvárosit Nagy 

' Istvánra lökte, kinek az lábát taposta meg s midőn 
Nagy István erre azt mondta, hogy kiki a maga lá
bán járjon, még Laczkovitsnak állott lölebb es Nagy 
Istvánnal dulakodni kezdett, miből pofozódás és a 
stilites pálczával ütlegelés keletkezett. A zajra kijött 
Lábodi József izámtartó is, mintegy 30 éves fiatal
ember, ki előbb őrmester volt a hadseregnél. Lábodi 
békíteni akarta a feleket és e közben megragadta az 
állítólag Laezkovits kezében levő pálezát, a stílét 
azonban Laezkovits kezében maradt, ki azt Lábodinak 
baloldalán a vállperecz alatt, a szívfelé irányulva 
mellébe döfte. Lábodi rögtön halva rogyott össze, a 
tettesek pedig eldobva a tort megszaladtak. Másnap 
elfogták őket.

ír az apjának levelet
„Apáiul arról ki nőm tehet.u 

Ekkép szóidnak u soruk, 
Elnyomtak a prufessuruk.

Repülj fecském . . ... kevés benne uz eredeti j 
eg< -z inkább olyan poétái varia! iu-fe’e ismert uö|„|.] n8 < **’

Az ikrek. A többit is kérjük. í gv hitszik.' hocv h"ár '' 
válni. Eekstein nhilosuphiáját a németek is szeretik "> 
még mi magyarok, kik kelet népe vagyunk! ' "*' 1

Bpest. Nem szokásunk levelezőink iskolai hízom ih.:. 
es hitvallása után kérdezősködni. Tévedni, azt hktJnb'4 
egyetem rektora is tévedhet ebben -emmi különöst' 
bibink. De ha ön jó poétának tartja magát, akkor szintén t 
ved, s ezen ön se csodálkozzék. Verse nem közölheti; lv'

Devecser. Helyi tudósít ásókat kérünk.
Tab. Eleijeit!
H. S. Bpst. Megkapta-e leveliinket? Várjuk a Lnii 

ményt. stb.
Siimorus. Tudja mit izmit egy alkalommal ,.Ry 

nyo*  nagy hadvezér? — Tessék hozzánk fáradni. íni 
vagyunk semmiféle kávé- vagy borházi klubbnak ta<rín « " 
ügy megbeszélése nem is oda való.

Hvnten számára szerkesztőségünkhöz levél érkezett
B: I. Gyrtt. A ..Magyar Widék" isié!) czim- és név 

leien rossz verseknek nem engedhet helyt. tessék nri 
widékre menni, a hol helyesírás gyötrelmeit nem ismerő U? 
tész.ek Ilii karjai által ápolt árnyékos fűzfák tövében tényé*  
szik a bolondgombák serege.” •* ’

VASÚTI MENET KEND.
PÁl’A-GYÖR-KIS-CZEI.L. 

Indul :
Pápáról Kis-Czell felé <1. e. 12 ó. 24

Győr felé <1. u. 2 ó. 49
Érkezik :

Pápára Kis-Czellbül d. u. 2 6. I I
„ Győrből d. e. 12 ó. 19

Győi fele
p-; 
im

p- 
p-

Szét‘készt öi levelezés.
Többeknek. Mai számunk egyik híre meghozta a vá

laszt. A „megütközésére nem volt ok; mi az ilyen aprólékos 
csekélységekkel nem törődünk, mert tudjuk, hogy a fenséges 
eszmék és kiváló intézmények buktak már meg az ilyen „bum 
eaprina“-féléből eredő hurávena folytán. Arról meg lehetnek 
győződve, bogy ahol fontos elvi kérdésről van szó. ott 
bennünket is talál a téren !

Sz. J. Gyrtt. Szívesen. Intézkedtünk. Magkapta-c le
velünket?

Anonymus, llát ön még csodálkozni is tud? Valóban, 
irigyeljük sorsát. Mi már nem tudunk csodálkozni semmin 
sem. Bennünket meg nem lep semmisem.

Péter diák. Fölötte bosszú és igen naiv. Különben 
talán a „Quodlibet^ben hoztuk volna. Az utolsó vers
szak teszi :

<1. ii. 
regg.

<1.

GYÓ1I-BÉCS-BCDAPEST.
Győrből ind. Bpest felé II ó. 2o p. <1. o. 10
Győrből indul Becsfelé 5 ó. 17 p. d. u. 4

G

6

ó. 1(> p. 
ó. 2<i p.

.SZ()MBATHEI.Y-SOP1’ON-NAG Y-KAN1ZSA.
Szombathelyről indul Sopron leié 3 ó. 15 p. 

,. ‘ „ „ 9 ó. 15 p.
3 ó. Ki

este, 
reg.

K 
<1. u. 
este.

felelős szerkesztő: liánfi János.

Házassági ajánlat.

Egy 30 év< - vidéki csinos külsejű hivatalnok, 
tkeresztény 1 14<»o frt. évi fizetéssel és egy kis ma
gánbirtokkal ezen. most már nem rendkívüli úton 
csinos, legfeljebb 24 éves házasfelet keres. Szívbeli 
jóságnak és háztartásbeli ügyességnek előnyt ád a 
vagyon felett. Szives ajánlatokkal e lapok szer
kesztőségéhez .11 yinen- .jegy alatt méltóztassauak 
fordulni s arczképeiket mellékelni. Discretio bizto- 
síttatik.

NOBEL ÁRMINKönyvnyomda. Kön) v kötészet.

ajánlja

a leg'-cjsi'b'b a,rx37-a.g'o3s:ls:e.l íelszexelt

X Ö N T ¥ N10 M B Á á A T
hol

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

állittaínak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet.

lázatok hivatalok és 
egyletek részére, bár- 
czák, bármiféle nyom
tatvány takarékpénz
tár és más intézetnek.

Könyvkereskedés. Papír- és íróeszközök.i
nyomtatványok, szám
lák, le vél fej ok. borí
tékok, névjegyek, ét-
Bármiféle Itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik.

Broclmrák, röpiratok, I lapok, gyászlapok, el- 
közjegyzői és ügyvédi • jegyzési kártyák, fal

ragaszok , á rj egyzék ek, 
báli meghívók, kör
levelek, rovatolt táb-

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


