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Előfizetési feltételek:
Egy évre .... -I fit.
Féievre..........................2 irt.
Negyedévre ... 1 Irt.
Egy szám ára ... le kr.

A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
kíinyvken-skedésébeií van. hová az előfi
zetések küldendők, s minden egyéb külde
mény is csak oda ezimczemló.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
iís

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

Megjelenik : minden Szoinimíon.

Hirdetések
négyzet centimeternyi tér szerint számít
tatnak. Egyszeri beiktatás ára minden 
négyzet centiméterért 1 krajczár.—Bélyeg 
külön 80 krajczár. Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

Magyaros*  x Ij link!
„Micsoda?" — kérdi talán egyik vagy urn

ák olvasó „Pápán magyarosodást kell pré
dikálni? Hisz úgy is magyarok vagyunk. uia- 
gyarabbak már nem lehetünk."

Én meg azt mondom, hogy igen is lehe
tünk. sót azt is mondom, hogy Pápán sokkal 
több a nem magyar, mint a mennyinek lenni 
szabadna, ha — — —

Nem fejezőin he a mondatot, kiki azt 
értse ki belőle, a mi neki tetszik. En itt csak 
neveink magyarosításáról akarok szólni, azaz e 
kérdésben másnak szavait idézni.

A „Magyar nyelvőr" szerkesztőjének, 
Szarvas Gábor tanár urnák tudvalevőleg igen 
S"k bogarai vannak, melyeknek azonban csak 
némelyik* 1 csodabogár. Folyóirata ez évi első: 
.számában oly czikkol köszöntött be, mely a 
minél tágabb körökben való terjesztést megér
demli. Szarvas ur ezeket mondja :

„Kevesen vagyunk: s e kevesen is pusz
tulunk. veszünk. A magyar faj napról napra 
fogy, napról napra kevesbedik. Falvak vannak, 
ezelőtt tiszta magyar ajknak s melyek ma 
egészen el vannak ohíhosodva, el vannak totó
sod va.

Igaz. t. i. hogy ezt a panaszt sokszor 
hallottuk fölhangzani; s igaz a panasz is. azaz 
hogy az a része, a mely azt mondja, hogy ke
vesen vagyunk. De a pusztuláson, fogyáson 
ra/ó sopánkodás fölötte ingoványos, nagyon is 
sílppedékes talajon nyugszik. Azt nem tagad
hatni. hogy egyes helységek eltótosodtak, el- 
"láliosodtak, de ezekkel szembe állíthatjuk épen 
népesebb, első rangú városainkat. Gondoljunk

csak vissza, mik voltak magyarság tekinteté
ben csak negyven év (‘lőtt is Győr. Pécs. Sza
badka. Baja. Nagyvárad. Csaba, Nyíregyháza, 
Orosháza sat.. s mik e városok ma?

Pusztulunk, veszünk. Nem tisztünk a tör
téneti adatok nyomozása, de még nem is szük
séges az utolsó számig tudnunk, hogy ennyien 
meg ennyien voltak: elég ha elfogadjuk, hogy 
alig rugtak többre, mint másfel milliónyi főre 
őseink, midőn e hazát elfoglalták. Irtotta szá
mukat a tatárjárás, fogyasztott, pusztított a fel
lődd uralma s a német nyomás: és mekkora a 
számuk ma. Majd pontosan megmondja a nép
számlálás. A magyarság száma nem fogyott, s 
nem fogy, hanem egyre emelkedik s emelkedni 
fog — idegim származású polgártársaink ma
gyarosodása állal. Hány meg hány családja van 
e hazának, a melynek neve még manap is ide
gen. de szivében magyar vér lüktet, ajkáról 
magyar szó hangzik ? A véget nem érő szám 
nevében csak a Wenckheimok, Degen foldok, 
Festeticsek. Keglevicsek. R* 1 dicsek. Tmtinovicsok. 
Trefortok. Panlerek. Rátliok. Kammermayerek, 
sat. sat. beszéljenek. S ha ehhez még tekin
tetbe vesszük, hogy mily nagy azon polgártár
saink száma, a kik még névre és nyelvre nézve 
idegenek, de testtel-lélekkel magyarok s a kik 
e kettőre nézve is azon vannak, hogy magya
rok legyenek, akkor csakugyan nincs okunk a 
miatt panaszkodni, hogy pusztulunk veszünk.

De nem ez az. a mit voltakép mondani 
akarunk.

Azt akarjuk mondani, hogy azok a pol
gártársaink. a kik szívvel vagy ajkkal vagy 
mind a kettővel magyarok s névvel is azok kí
vánnak lenni, legyenek rajta, hogy névvel is

valóban igaz magyarok legyenek. Mert az ed
digi névváltoztatások jó része épen nem mond
ható igaz magyarnak. Nyelvünkkel közös baj
ban sinlődnek; mind a kettőnek egy a beteg 
sóge: a germanizmus és neologizinus.

Nézzük a magyar családnevek főbb osztályait.
Az elnevezés alapjául 1) valamely szellemi 

vagy testi tulajdonság szolgált: Jó, .Jámbor, Is
tenes. Bátor. Szemes; Ravasz; Hosszú. Kis, 
Nagy. Vastag. Kövér. Vékony, Fekete, Vörös, 
Barna. Szőke. Kondor. Göndör. Vállas. Melles, 
Sánta sat. Ebbe az osztályba tartoznak na
gyobbrészt azok a régi magyar nevek, a me
lyeknek származását megfejteni nem, legföljebb 
némelyikének csak sejteni tudjuk: Bacsó, Balló,
— Bállá. Bedő. Bende, Bonkő — Bonke, Bőd
— Bódé — Boda — Bodaj, Csató, Csekő, 
Kandó — Kánda, Kanyó — Kanya. Kende, 
Kőid. Garzó — Torzó — Gonda stb.

2) Nemzetiség és foglalkozóit : Német, 
'Török. Görög, Orosz, Lengyel, Cseeh, Rácz 
Horváth; Szűcs. Szabó. Molnár, TIesgdüs, Do
bos, Pap. Kántor. Kertész. Csordás. Szántó sat.

3) Keresztnév és származás: Antal, Ber
talan, Diénes, Gáspár. Márton, Sándor; Pálfi, 
Péterit, .Takabfi, Jánosit, Dezsőd, sat.

4) Hely és helység: Mezei, Erdei. Vízi, 
.Mocsári, Szikszai. Makai, Kállai. Jászai, Győri, 
Földvári, Abonyi, Versei, sat.

Ha már a felsoroltukkal egybevetve az ed
digi névmagyarosításokat vizsgáljuk, arra a ta
pasztalatra jövünk, hogy biz azoknak nagy része 

j elég szerencsétlenül van választva ; szerencsét
lenek. mert az utókornak egy ezred év múlva 
is el fogják árulni, hogy nem eredeti, hanem 
csinált magyar nevet lát maga előtt.

’X’ Á X c z a.
Szeretlek én . .

Virág a bájoló tavaszt
Nem szereti jobban,
Mint e szív téged óh lányka,
Mely csak érted dobban

Csak egy szavat, csak egy igent,
Szivemnek ez elég,
Ali! drága Amarillidúm, 
í gy e szeretsz te még?! . . .

Nem feledted ugy-e még el
A biztató szavat,
Melyet olyan félve mondái
A zöld lúgos alatt!

Szeretsz tehát, szeretsz engem.
B rá ga mindenségem,
Itt a farsang! megkéretlek,
S te lesz feleségem !

Nos z 1 o p y T i v a d a r.

B ... . Ilonhoz.
Szivemhez nőttél te kedves alak,
Bár nem tildám, hogy minek tudjalak ! 
Szivárványnak, ? mely a felhős egon 
Szent békét jelzve lényben megjeleli ?
S míg színeit gyönyörrel nézdelem 
Bűbájos képzelet játszadoz velem.
Még nem indám, hogy .asszony" a neved: 
Képzeletem esapoiigva járt veled.
Ab! miért is kelle tudnom azt,

Vajh, ne láttam volna több tavaszt, 
Mely lángiinat fokozva érleié, — 
11a szivem a békét föl nem leié!
Miért kelle ismernem tégedet, 
lla szeretnem hajh! soh’ sem lehetett.
Nem tudhattam meg, hogy mit rejteget 
Asszony ! bájakban gazdag kebeled. 
Gyönygyöt; mit a tenger mélyébe tart; 
Vagy mely felette elrohan vihart.
Ah! hisz úgy féltem, hogy míg gyöngyöket 
Szedve, járom a tenger feneket.
Felettem már kitörhet a vihar, 
És szenvedélyem mindent fölzavar.
És ajakimat lezárta a tudat —
Hogy nem lész enyém — hogy már van .urad". 
És mint Aetnával sújtott Encelad, 
Háborgott bennem e kin, e gondolat 
Do az illő letörte éleit ....
Csak úgy zengem, mint múlt emlékeit.
Az egykor égő szenvedély felett 
Sorsod tartott ólomból fedelet, —
S a mi akkor égő kín volt nekem 
Most, attól kél ím! szárnyra énekem. 
Szivemhez nőtt a kedves alakod ;
Gondolni rám, nem Lom’ van-e napod? 
Bár én már nem tudom hová levél, — 
Szivemben emléked még most is él.

Szép Lajos.
Az újszülöttek hogyan kapnak nevet?

(N<: pisaiéi karczolat.)
Nemcsak nálunk keresztényeknél, hanem min

den más vallásunknál, sőt a tulajdonképeni vallás

fogalmával még nem ismerős vad népeknél is föl
található azon szokás, hogy az újszülött kis polgá
rokat és polgárnőket a keresztelés illetőleg a név
adás eszközlésével veszik fel tényleg a társadalom 
tagjai közé, s mert a gyermekek elnevezésének ál
talában a legrégibb idő óta nagy- fontosságot tulaj
donítottak, innen magyarázható, hogy az újszülött 
a legtöbb népnél különféle szertartások kíséretében 
szokott nevet kapni.

Érdekesnek véljük az alábbiakban röviden is
mertetni, hogy miképpen történik a keresztelés ille
tőleg a gyermekek elnevezése az egyes népeknél, 
különösen pedig azoknál, melyekhez még éppen nem, 
vagy csak részben hatott el a czivilizáczió világo
sító sugara.

Mindenekelőtt megemlitondőnek tartjuk, hogy 
a vízzel való leöblintés, mosás nem csak a keresz
tény egyház keresztelésénél játszik oly jelentékeny 
szerepet, meg volt az mára legrégibb keleti népek- 

I nél, és tapasztalható több vad néptörzsnél is. S e 
i körülmény míívelődés-törtónelmileg igen nevezetes 
tanulságot szolgáltat. Az évszázadokon keresztül be
következett átalakulások és módosulások daczára 
ugyanis elég világosan felismerhető azon eredeti 
képzet, mely e szertartásoknak alapul szolgált. A 
gyakorlati tényleges tisztulás jelképévé változott, s 

ja testi tisztátalanságtól való megszabadulást az idő 
i folyamában átvitték az erkölcsi bajoktól való meg
tisztulásra, s a tiszta vízben való fürösztés, melynek 

1 eredetileg csakis az egészség ápolására vonatkozó 
; czélja volt, illővel vallási jelentőséget nyert. így pl. 
már a kereszténység előtti korszakban szokás volta



Ide tartoznak 1) a melyek vagy maguk hi
bás képzések, vagy hibás képzésű szókon alap
szanak. Ilyenek: Aldor, Dalár, Szemléi1. Ábrái. 
1 idényi. Földényi. Törpényi. Erényi. Egyéni, 
Korányi, Dalnoki stb. A mai nyel vérzők ugyanis 
— érijük a tiszta romlatlan nyelvérzéket -— or, 
ány. ár. nők képzőkről nem tud épen semmit. 
A mint tehát visszautasítaná az imád-or. sip-ár 
(síp-bél), kezl-ér. (kezel-ből). ének-nök. késő-ny 
sat. képzéseket, ép úgy vissza kell utasítani s 
vissza is utasítja az ál-dor. dal-ár. szeinl-ér, 
dal-nok sat. lehetetlenségeket is.

2) Csinált voltukat magukon hordják, saját 
maguk árulják el az oly i végű nevek is. a 
melyekben az i absztrakt vagy tulnjdonságjolélő 
nevekhez járni, s általában, a melyekben az i 
nem hová- vagy honnanvalóságot jelül. Reményi 
azt tenné, reménybe, vagy reményből való, vagy 
reményhez tartozó: do az értelem ezeknek egyi
két .sem engedi meg. A mint nem lehet valaki 
kedvi, szivi. búi. bánáti, hanem kedves, szives, 
bús, bánatos, úgy reményi, ürömi, nedélyi sat. 
sem lehető, legföllebb reményes. örömes, nede- 
lyes — állhatnának meg, ha ezek is még min
dig neveknek különösek nem volnának. Ilyen 
minden i végzet ellenére is furcsa magyar nevek 
a következők: Egyenessi, Kiáltossi. Tűköri, l\á- 
vési, Rózsaági. Dúshegyi. Szerelemhegyi sat. 
Szerelemhegy az én tudtommal alig van valahol 
Magyarországon; hogy pedig Dúshegy Rei- 
chenberg, rozsaiig rosenzweig, mondanunk sem 
kell. Az is magától érthető, hogy az idegen 
származásra valló nevek sem lesznek magyarok 
az által, ha i-t függesztünk hozzájuk: Zimai. 
Kafkai. Nováki nagyon is magukon viselik az 
idegenség bélyegét: Zinia. Kafka. Novak.

3) Erősen meglátszik rajtuk a mesterkélt
ség, s azért nem mondhatók szerencsés talál
mányoknak az oly ti végzett! nevek som. a me
lyeknek alapszavuk sem tulajdonképp som átvitt 
jelentésükben nem alkalmasak patronymikák kép
zésére. Ilyenek: Télli. Kárfi, Inditlli, Tanti s 
hasonlók.

A mondottak alapján immár a névmagya
rosításokra vonatkozó utasításainkat röviden egy
befoglalva a következőkben adhatjuk.

1) Mint kiválóan eredeti s az ős hajdan- 
korra valló szókat ajánlhatjuk az ó ő. (a. e) 
végű igeneveket: Amin. Avató, Bánó. Boza, 
Csető, Fint a. Gegő, Korzó, Kalló, Ravó. Szívó. 
Szemző, Telő. Meresztő, Virasztó sat. sat.

2) Tősgyökeres magyar családnevek, s e 
szerint igen ajánlhatók a névmagyarosításra a 
mellék-, különösen pedig az s képzős nevek: 
Bátor. Kemény. Szilaj. Csengős. Forgós: Köny
ves, Lajtos. Kulcsos. Szenes. Tükrös, Villás sat.

3) A magyar családnevek tanúsága szerint 
alkalmasak az oly főnevek is. a melyek átvite- 
lesen valamely tulajdonságot jelölnek : Harang. | 
Malom. Tengely. Torony. Ide tartoznak különö- 1 
sen az állat.- növény- és ásványvilág némely ’

iszavai: Sas, Bagoly Bárány. Veréb, Csuka: Bo
kor, Virág, Rózsa: Arany. \ as sat. sat.

4) Nem mintha nem volnának jó magyar 
hangzásnak, hanem mert sokszorosan le vannak 
már foglalva, kevésbbó ajánlhatók a foglalko
zást jelelő nevek. A Szabó Jánosok. Molnár Bá
lok, Asztalos Péterek sat. száma oly nagy, hogy 
a névazonosság kikerülése szempontjából ezek
nek választását nem valami nagyon ajánlhatjuk. 
Ellenben

5) Nagy számunknál fogva, s különben is 
mint igazi magyarosok, nagyon ajánlhatók uj 
családnevek képzésére az i képzővel megtoldott 
helynevek. Ezek oly nagy számmal vannak s 
annyira változatosak, hogy a legkülönfélébb kö
veteléseket is kielégíthetik. Minden város és falu 
határa bő anyagot nyújt az ilyen nevek kép
zésére. Csak néhányat sorolunk elő Szegszárd 
határából: Rózsamály, Bakink. Nyúlnád. Tibóta, 
Karajtó. Nádasrét. Malonta, Ludas, Tószeg, 
Szarkám. Bottyán, Görgeteg, Görönd. Füstöstó, 
Ereszvény. Csatár, Bödő. Parászta, Gesztenyés, 
Czinka. Szilágvfok, Koczás Keresztallya. Bikás, 
Holtsár. Ságalja.

E pontra nézve azonban kettőt kell meg
jegyeznünk. Az egyik, hogy csupán a képzelet
ben élő helynevek választásától óvakodjunk, 
mert, a mint már föntebb említettük, a Gyé- 
mántkövi-féle alkotások nyomban elárulják a 
szó csinált voltát. A másik, hogy az ó végzetü 

Ihelyneveknél tartsuk szem előtt azt az eljárást, 
a melyet őseik követtek s Makó. Brassó. Pásztó 
helynevek után ne mondjuk magunkat Makói. 
Brassói. Pásztói, hanem Makai. Brossai, Pász- 
tai-nak.

Nevekről leven a szó. nem mulaszthatjuk 
el az alkalmat, hogy föl ne említsük azt a 
visszás használatot, melyet legújabb időben má- 
sok is. de különösen a két fővárosi színház 

!űzni kezdenek.
A nemzeti szi nház hirdetménye igv : „Wilt 

Mária asszony vendégjátékafc: a népszínházé 
pedig: ..Blahánó- Lujza asszony mint vendég4*.  
Először is azt kell kérdenünk: ki az. mi az a 
Will Mária? Magyaros hásználat szerint: egy 
Wilt nevű embernek .Mária nevű leánya. Szi
geti Jolán Szigetinek lánya, kinek Jolán a1 
neve. Kérdeznünk kell másodszor: mi az a „Bla- 
háné asszony ?“ Hát Blaháné már egymaga nem 
annyi-e, mint ..Frau Blalia.44 Harmadszor pe
dig akk ént áll a dolog, hogy magyarosan se 
nem ..Amlrássy Katinka asszony44, se nem And- 
rássyné Katinka asszony4*,  hanem — „András- 
syné,4* vagy ha a többi Andrássynétól meg akar
juk különböztetni: ..Amlrássy Gyulámé44; s ha 
kell, bővebb meghatározáskép még hozzátehet
jük: Kendelfv Katinka, vagv pedig: született 
Kendeíly Katalin.

Közgazdaság.
Bromus inermis.

Hogy a rozsnok-nem e faja könnyebb végen 
' letü meleg, száraz talajon otthonos és a magas fői' 
nyári hőnek s hosszú szárazságnak sikeresen <" 
áll, Mágócson (Csongrádiuegyében), hol e ni)V"' 

i honunkban először lett a szántóföldre átültetve óv’ 
tizedek óta constatált tény.

Az árva rozsnoknak felkarolását és terjesztését 
I mezőinkben mindenekelőtt az indokolja, hogy e 
vény nem idegen kiimának olyan sarja, mely ‘mag\

- földön még ; icclimatisatióra szorulna, hanem * núí't 
Honi v irányunk szerencsés leleucze érvényesíti bivi. 

i fását évtizedek óta mint takarmány növéíiveink esn it 
legfontosabbika.

l'gyanis a legtartósabb aszálynak ellenféllé 
szívósságán kívül, ajánlja magát a Bromus hw“ ? 
azzal, hogy zölden és szárítva, jászolból és legelőn 
mindenféle' jószág nagyon szereti; hogy magasra 
nyúló száraival és nagy széles leveleivel a kasza alatt 
gazdagon fizet. Mágócson volt eset, hogy egv vá
gásra 30 mázsa szénát, adott 1200 □-ölről;'tehát 
annyit, mint ugyanott a luezerna három vágásra szó- 
kott adni, o mellett erős tövesedésével és számos 
évekre kiható tartósságával mint legelofíí is 
kívül jutalmazó. Mágóczon egy hold ilyen legelő el
tart tizenkét juhot, van pedig ott tábla, mely nrír 
13 év óta szolgált, előbb mint kaszáló, utóbb miiit 

'legelő; nagy előnye továbbá e tűnek még a luezerna 
felett is az. hogy termő- és altalajnak sem tenné- 

. szetére, sem humusztartalmára nem oly követelő; és 
álló helye szarná ra messzi1 se kíván oly költséged és 
gondos előkészítést, mint ez utóbbi; végre, ho<rV 
termesztésének sikere azáltal is biztosabb, hogy nin
csen olyan veszélyes ellensége, minő a luczcrnáiuil 
például az aranyka ; sőt vegyesen vetve luczernával, 
ha e veszélyes élősdit egészen ki nem ölheti is, tor
jedését legalább bizonyos határig gátolja.

Lehetőleg korán tavaszszal tavaszi kalászos nö
vényre szokták vetni, tavaszi búzára, árpára, zabra, 
mivel így a földet jobban kihasználhatják, mint ha 
fűmagot tisztán vetnék cl, mi után az első évben a 
rozsno k úgy sem kaszálható, és legeltetni sem ta
nácsos, nehogy a legelő marha lábával a gyenge 
növénynek löldszinén elterülő gyökereit kivágja. -- 
Lehet'a rozsnokot őszszel is vetni, sőt sok tekin
tetben az őszi vetés (novemberben) sikeresebb. Ren
desen őszi búzára vetik.

A fűmagot a felszántott, elboronált földre kéz
zel szórva vetik, figyelemmel arra, hogy egy kis szél
ben történhessék a vetés, azon okból, mert a fűmag 
könnyűségénél fogva csendes időben csomósán hull 
a földre. Ha pedig kedvező mérsékelt szél fúj, akkor 
szél alá kedv szerint teríthető a földre.

Ha ez megtörtént, akkor nyomban a sorvető 
géppel a kalászos növényt vetik ugyanazon földbe; 
így a sorvető géppel az előbb elvetett fűmag a földbe 
könnyedén bele boronáltatik; magától értetik, hogy 
még a sorvetés után a föld tövis-boronával elsimí
tandó.

Ha az árva-rozsnok luczernával vegyest vette
tik. előbb a kalászos növényt- (ha t. i. a luezerna 
félül vet esnek történik), azután a fűmagot és utoljára 
a hiczernát vetik a fentebbi módon sorvetővel. Ha 
pedig felülvetés nélkül teszik, akkor először a fű
magot beboronálván kora tavaszszal. ennek kikelése 
után a liicz.ernát reá sorozzák.

A luczernával való vegyes vetésnek az az elő
nye van. hogy az aranka terjedését meglehetősen 
akadályozza. Nem gátolja meg ugyan az aranka pusz
títását', de terjedését lassítja: az' arankafolton a In- 
czerna helyett ott marad érintetlenül a tű. s ha i<h»-

zsidóknál, hogy a héber vallásra áttért pogáuyokat 
nemcsak körülmetélték, hanem egyúttal tiszta vízzel 
megmosták.

Ezek után lássuk, hogyan szokták a gyerme
keket megkeresztelni a különböző népeknél, értve 
természétcsen a keresztelés fogalmán a nem k. resz- 
tény népeknél a névadás szertartásait.

Chinában nagy öröm uralkodik, ha egy fin 
születik, de annál nagyobb szomorúságot okoz az, 
ha az újszülött a nőnemhez tartozik. E körülmény
nek magyarázatát Oberliindor K. szerint abban kell 
keresnünk, hogy a leányoktól nem igen várhatja 
családjuk anyagi viszonyainak javulását, mig a fin 
előtt nyitva áll a nagyvilág, és szorgalom s tehet
ség segítségével szülőinek fényes helyzetet, előkelő 
állást és kényelmes életet biztosíthat". A kis eliinai 
polgár azonban életének különböző korszakában vál
toztatni szokta nevét. Első nevét édes apjától kapja 
a családi templomban a nagy számban egybegyült 
rokonok imái között. Második, és pedig az" ugyne- 
vezet „könyves nevét“ a tanító adja neki az isko
lában. S mikor aztán megházosodik, akkor az ad
digi nevéhez még egy szótagot ragaszt.

Japánban az újszülöttet mindenekelőtt megfü- 
rösztik, s a tiu születése utáni 30. a leány 31. na
pon kap nevet. Ez alkalommal a gyermeket íinne- 
pies körmonetben a családi templomba viszik, utána 
czipelvo egész ruhatárát és egy skatulyában darabka 
papirt, melyre három név van írva. Ezt a papírda
rabot a papnő imádkozva a templomban lakozó is
ten elé helyezi, hogy az a nevek közül tetszése sze- 

válaszszon. Majd aztán kihirdeti, lmgy az isten

kívánságára mi leszen a gyermek neve, s egyúttal a 
kis polgárt vízzel befecskendezi. Muzsikaszóval fe
jezik be a szertartásokat, melyek után a boldog 
atyának legközelebbi rokona a kisdedet egy marék 
kenderrel, mint a hosszú élet jelképével, s talizmá
nokkal, érdekes erekly ékkel ajándékozza meg. Az új
szülött tiu azonfelül még két legyezőt is kap, hogy 
ezek őt bátorságra serkentsék. Tudnunk kell ugyanis, 
hogy Japánban vannak nagy hadi legyezők is, me
lyeket buzogány gyanánt is használnak, s ilyeténké- ' 
pon az a két legyező mintegy a mi fiainknak ked
ves játszószerül szolgáló fakardocskákat pótolja. A le
ányoknak kagylót szoktak ajándékba adni, ez lévén ' 
ott szépségnek jelképe.

Jáva szigetén a gyermek az egész család 
egy Ottlétében a kórén (‘gyes szebb részleteinek ol
vastassa közben kapja nevét, melynek első betűje 
rendszerint ugyanazonos szokott lenni az öregpapa 
vagy öreganya nevének kezdő hangjával. Ám az elő
kelő jávaiak neve a férfikorban mindannyiszor vál
tozik. valahányszor rangja magasabb fokúvá lesz, 
amennyiben a név az illető személynek rangját és1 
foglalkozásút is jelenti. A születés után két. hót ] 
múlva nagy lakomát tartanak, mely alkalommal a 
gyermek. ! megóv Írják és a folyóban megfüröszlik.

A tibetieknél és a mongoloknál a láma 
(Buddha vallása pap) háromszor meríti a gyerme
ket, a megszentelt vízbe, s azután ád neki nevet.

A inaláyok a gyermekeknek mindjárt születésük 
után adnak nevet, mely azonban nem szokott meg
maradni. mert nevezetesebb családi események vagy 
valamely fontosunk tartott dolog végrehajtása min

dig uj név felvételére nyújtanak nekik alkalmat. A 
mahíyok saját neveiket nem örömest mondják ki, 
mert ezt szerénytelenségnek és ügyetlenségnek tart
ják, s ha az európai utazó egy benszíilöttet neve 
után kérdez, ez meglehetős zavarba jut. me Ívből va- 
amelyik jelenlevő földije szokta kisegíteni az id”* 

gén kiváncsi kérdésére adott felelettel.
fj-Seeland lakóinál a keresztelést valamely fo

lyó partján egy benszülött pap hajija végre, a gyer
meket vízzel meglocsolván, s a gyermek elődeinek 
nevét elsorolván. A mely ik névnél a kisded tiiszögui 
kezd, az marad rajta. A szertartást holmi rvthnii- 
kus intésekkel kisérik, ajánlva a leendő lmrczosnnk, 
bogy minduntalan haragtól égjen, gyorsan ugorjuk 
legyen bátor és vállalkozó, a munkát mindig előbb 
kezdje, mielőtt a fák leveleiről a harmat eltűnik, a 
jövendőbeli gazdasszonymik pedig szivére kötve, 
hogy ételekről gondoskodjék, tüzelő fát hordjon s 
megfeszített lélekzettel iparkodjék ruhaszöveteket 
szőni-fonni.

Tekintsünk kissé Afrikába. Madagaszkár szi
getén a ház bensőjében közel az ajtóhoz tüzet rak
nak, s az újszülöttet több napig hordozzák ki és be, 
óvatosan átemelve a kisdedet a láng fölött. A Man- 
dingo törzsnél a gyermeket egyhetes korában nwg- 
nyirják. aztán a pap karjaira veszi, imádságot mor
zsol, majd a fülébe súg valamit, végre háromszol 
az arezába pökdös s ünnepieson tmltul adja az egy
begyült ájtatos híveknek az uj polgár nevét. Alidul 
nyugati részén Sióira Leone lakóinál a gyermeke 
anyjuk nevét kapják. Az úgynevezett „aranysM*  
tag"-ou pedig a hét azon napjának nevét viselik, »



I 4—5 év múlva a luczerna akár uz aranka pusz
immá akár a föld tulajdonsága miatt kivesz vagy 
!'i.-.li magái, a RI még ezután is sok éveken ál di- 
ííliilmasan ott marad, s a legjobb, legkitűnőbb ka- 

lóval fizet.
■z‘ Aniivi sok évi tapasztalás után mondható, hogy 
.. .. keverve vetett flíimigvas kaszálónál nagyobli'- 
úz'eríi, a luc.zeriia-roz.suok takarmánynál tódpi'isabli 
nem létezik.

A rozsiiokmagból egy 1200 □ öles holdba kell 
_ ;iu kilo, liiczcrnával vegyest 18-20 kilo. Meg

fúrom ott, a hol a luezerna, de olt is, u hol luczerna 
mir nem díszük. Egyáltalában nem követelő növény, 
„.'in is éli úgy ki a talajt, mint a luczerna. Szereti 

.> könnyű homok vegyűletű, a kissé szikes kötött fe
kete földet egyaránt, és a mi fődolog, hogy 12 15
,'.vic is teljes erőben díszük.

Kaszálása akkor legczélszerííbb, midőn zabját 
(kalászát) kihányta virágzás előtt. — Egy kaszálásra 
ad annyi szénát, mennyit a luczerna 3-4 kaszálás 

,,,z •■‘■'írtalomra a luczernát sokszorosan fe- 
czág igen szereti.
án a rozsnok nagy szárazság vagy más 

tényezők miatt ritkán kelne ki. akkor az első vágást 
akkor kell tenni, midőn már magjából egy keveset 
elrepített, így önmagát raegbokrosítja. Különben 
ha magba ha gyjuk is menni, szénája azért megtartja 
értékéi.

Ekként hangzanak a mágócsi tapasztalat ok
alapján szerzett infnrmatiok és noha a mágócsi ter
mőföld nagyobb részében nemcsak könnyű és meleg, 
de egyszersmind televénytartalomban épen nem sze- 

................ .....................

iuíi— 
roivelési szakosztályába’

útim. ' Tííl’tni 
Itllninljn. A |ós> 

Ha netalán

talaj is, mégis a történt kísérletek bi- 
ezek alapján nyilatkozik 1870 ik évionyítják

iürezius 1 l-én az országos gazdasági egyesület föld- 
’ "'yában tartott felette érdekes elő- I 

adásban hazánk első gazdái egyike Tanárky Gyula 
nr, hogy az árva rozsnok háromféle homokba, sőt 
egyenesen futóhomokba vetve, nem tagadá felette 
értékes tulajdonait.

Azon páratlan nehéz helyzetben, melybe a ma
gyar gazdát aszályos éghajlata a mesterséges takar
mány-termesztéssel szorítja ; midőn az egész növény
ország ezernyi fajai közűi csak egynéhányat ismer, 
melyek közül előtte e tekintetben az adott viszo
nyokhoz mért választás nyitva áll, megérdemelné a 
fiifélék eme kiváló faja, hogy általánosan elfogadtas
sák és hogy haszonhajtó képessége televényben ke
vésbé gazdag, könnyű talajokon, sőt egyenesen sárga 
és futó homokon is heh- tó kísérletek tárgyává té
tessék.

Ily nemit n'óvénymagvak valódi, minőségben l'rom- 
mer /I. Hermán magkereskedésében, Budapesten, K<i- 
rolykörnf !). szám kaphatók. Ezen ezég tavaszi ké
pes árjegyzéke is megjelent és kívánatra ingyen meg- 
killdetik. '

Vidéki és helyi liirek
Á pápai ref. főiskolai hittanhallgatók által f. 

hó 15-én rendezett hangverseny tiszta jövedelme 
75 fi t. - Ehhez felülíizetéssel járultak: Gr. Esz- 
terliázy Mór 10 frt. Horváth Lajos .*•  frt. Váli Fe
rencz, Péter Ferencz, Kiköti József, Takács Janka 
tanítónő, Török János, Négor Ágoston, Fischer 
Adolf kávés 2—2 írttal, Tóth Dánielné tanárnő, 
Antal Gáborné, Könczöl Gizella, Csoknyai Eliz, Boj- 
wtaer Gizella, Mentiemé Nunkovich Viktória, Ráth 
•/iínosné, Németh István, Vikár Kálmán, Bocsor Ist
ván, Jádv József, Gyurátz Ferencz, Lázár Benő, 
Bösnyák István, Mádai’Sándor, Ihász Sándor. László 
József I 1 írttal, Matus György, Schossberger S. 
L. 50 50 krral. - Fogadják e nemes szivü ada-

melyikén születtek, mindaddig, míg valamely jeles 
tettel más tiszteletbeli névre nem tettek szert. A 
bambarra törzsnél abból áll a keresztelés, hogy a 
griot (énekes vagy próféta) a nevet háromszor a 
gyermek fülébe kiáltja, valószínűleg azért, hogy a 
kisded azt jobban megjegyezze és megtartsa ma-

llogy Amerikát se hagyjuk el, megomlitjük, 
hogy Peru régi lakóinál a gyermeket születése nap
ján egy lyukban, melybe vizet töltöttek, megfíirösz- 
löllék, mialatt a pap*  varázsmondatokkal igyekezett 
az újszülöttől a gonosz szellemeket eltávolítani. Ne
vet azonban a gyermek két éves korában kapott, 
mikor is ünnepies módon egy kőkéssol a homloká- 
’ól egy hajfürtöt, lemetszettek. A régi Mexikóban 
szintén többszöri fürösztés dívott, az első mindjárt 
szüledéskor, a második négy nap múlva eszközölte
tett, s ez utóbbi alkalommal a négy nap óta táp
alt tűz körül összegy ülekezett. rokonság jelenlété- 
h‘‘ii a dajka a kisdedet tetőtől talpig megmosta, 
'"•nden tagjából kiűzvén az ördögöt. Az istenekhez 
áldásért és erőért intézet imádságok után a kisded
nek egyes játékszereket nvujtottak. molvok a hadi
eszközöket, bűbájossági vagy házi szereket mutat
tak kisebbített alakban, s végre nevet kapott a fiú 
Vílgy leány, melv név azonban csak a gyermekkor- i 
ba" nuiradt meg.

A fentebbi, csak nagyjában összeszedett adu
nkhoz. befejezésül még csak azt említjük meg, hogy 

•gén VJ|(| nöptörzsnél szokás a gyermeknek oly 
''■'•■l adni, melyet már valamelyik őse viselt, midy 
■"•■lilinény arra enged következtetni, hogy az illető 
‘v'l"^ az elődök léikéinek visszajövetelében hisznek. 
n,nt joruhák, kik minden újszülöttet e szavakkal 
'idvözölnek: „Itt vagy hát megint!" s jeleket kö
rűek, melyekből niegtadhassák, hogy abba a ki- 

CS| testbe melyik ősük lelke költözött * ál.
Alszeghy N. J.

i."Z"k. — valiiiiuut azok is, kik a luingicrsciívliez. [ 
í <ul. . gesekft iniiidau díj uílklll voltak szivosok

'•ugvilui az önképzííkiir uovóbou Mtós köszöni- | 
Ilinket. I apa, 1881. jau. 21. Varga József pónztíu- 
uok, Onmly István p. olloníír.

Varosunk orsz. képviselője, Rátli Károly ur 
nagyhatású beszédet mondott a képvisolőházban, mely- * 11 

Inuk bő kivonatát lapunk jövő száma fogja hozni. I
A pápai korcsolyázók ez idei bálja — mint i 

I már jelezve volt február 2-án, azaz szerdán lesz, s I 
hihetőleg inkább fényes lesz, mint jövedelmező. j- 

Veszprémből arról értesítenek bennünket, hogy i 
lapunk két hét előtti számában „Nem kért rá- I 
a d á s“ kezdetű közleményünkben tévedés van, ameny- I 
nyiben a két törvsz. bíró ur nem rosszallásra és 
pénzbírságra, hanoin egyszeri! feddésre Ítéltetett el. i 
Mit ezennel helyre is igazítunk azon kérelemmel, 
miszerint t. levelezőink s tudósítóink utána járja- ! , 
nak annak a dolognak, melyről bennünket értesíte-; 
nők, mert nekünk nincs módunk a körülményes tu
dakozódásra.

A pápai ev. gyülekezet múlt vasárnap Ková
csié# Gyula tápió-szellei tanítót választotta meg1 
egyhangúlag tanítójául.

Térszüke miatt több rendbeli czikk közlését a 1 
jövő hétre kellett halasztanunk,

A Pápa városi és vidéki tanítóegyesület el-' 
I nőké városunk orsz. képviselőjéhez a következő le- ; 
velet intézte: „Nagyságos képviselő ur!*  Igen tisz-1 
telt uram! A magyarországi néptanítók III. egyete- 

|mes gyűlésének végrehajtó bizottsága az ide ’mcl- 
| lékeit „felirat“-ot intézte a magyar kép\isclőházhoz 
(a magyarországi tanitóegyletek országos szövetsége 
ügyében), mely legközelebb tárgyalás alá fog kerülni. 

I Engedje kérnünk, hogy Nagyságod, ügyünket felka
rolva, a „felirat-“ot pártolni kegyeskedjék. Kiváló1 

| tisztelettel maradtam Pápán 1881. január hó 25. 
alázatos szolgája Báni! János polg. isk. igazgató, a| 

I Pápa városi és vidéki tanítóegyesület elnöke.
Mint lapunkban már jelezve is volt, a hely

beli ált. ipartársulat bált rendez, melyre a meghí
vók már szétküldettek s igy szólnak: A pápai ált. 
ipartársulat betegsegélyző pénztára javára 1881. évi 
február hó 12-én „Grill*  vendéglő termében zárt
körű házias tánczvigalmat rendez, melyre kívül 

, czimzett. urat (és családját) tisztelettel meghívja a 
rendezőség, Belépti-díj: Személyerikint 1 frt o. ó. 
Kezdete esti 8 órakor. Jegyek előre válthatók Ig- 
lauer János dohány főtözsdéjében és Bermüller 
Gyula ur divatüzletvben. Felül fizetések köszönettel 
fogadtatnak s a jótékony czél javára nyilvánosan 
nyugtáztatnak. Ezen meghívó másra át nem ruház
ható s a jegyváltásnál előmutatandó.

A kővetkező gyászjelentést vettük: Tarczyi 
Dezső és neje szül. Horváth Ida, gyermekeik Jolán 1 
és Lenke nevében is mélyen szomorodott szívvel je- I 
lentik felejthetetlen kedves kis leánykájuknak Tarezy ' 
Josephine Saroltának élete 13-ik havában 1881. ja
nuár 25-én rövid szenvedés után történt elhunytét 
A boldogultunk hűlt tetemei folyó 1881. évi január 

' 2(>-án d. u. 3 órakor fogunk az ág. ev. hitvallás 
i szertartásai szerint az alsó városi sirlkertbe örök 
nyugalomra tétetni. Könnvü legyen a föld porai 
fölött.

A kiket az ásó meg a kapa so választott el. 
I E héten temettek el egy házas párt, mely csaknem 
egyszerre még pedig természetes halállal múlt ki ez 
árnyékvilágból. A férfi, ki beteg volt, múlt csütör
tökön végrendelkezett és vasárnap meghalt, a férj 
utáni bánat a nőt következő napon ölti- meg, s igy 

, még a halálban is hívek maradtak az oltár előtt 
1 tett eskünek.

Kéiiiénytüz volt tegnapelőtt este a főutezában 
levő Neumann-féle házban, ideje korán elfojtatott

Bokiiidetett. Tek. szerk. ur! Legyen szives a 
M. V.-be figyelmeztetni azt, kit illet, 
kát a járdákat, a melyeken 
szokta hordani a tóról nevezel 
kát, nem fog ártani ha homokkal fölhintetnék 
hogy azon szerencsétlenség ismétlődjék, mely tavai 
télen megtörtént, hogy egy leány a síkos s lejtős 
járdán elcsúszott és lábát törte. A mint ezt jelez
tük akkor a lapban, azonnal a tanács gondoskodott 
homokkal fölhinleni. De i'igylátszik erről mér meg
feledkezett az, kit illet.

Az „Ország-Világ*  IX. füzetének tartalma: 
I. Szöveg: Öregség — gyengeség. (Vig elbeszélés.) 
Lanka Gusztávtól. Magyar barátok és a külföldi 
menekültek Angolországban. Pulszky FerencztőL Mire 
képes a nő? (Beszély.) Biant Luczicntől. Evek múlva. 

Szép tavasznak.* (Költemények.) Fejes Istvántól. 
Gazéi. (Sémi divánjából.) Font Kőváry Béla, Egy 
kalandornő. (Elbeszélés.) Hajnóczy Lajostól. A ha
lottak elégetéséről. Dr. Szathmáry Imrétől. Pásztor
éra. (Költemény.) II. Sz. Az 18-18 49-diki nem
zeti dráma zárjelenetei. Loiticb Antaltól. Onélelirási 
vázlatok. Tóth Ede hagyatékából. Az emlékező te
hetség művészei. (K. i. 1.) Hogy csinálják Afriká
ban az esőt. A nő emanczipáczió. Áléi pyasszon) 

iiliegóny.) Beöthy Lászlótól (»> kOzkmón.v) Társasé
in. (Egy naplójából.) Mugliipctúa ar erdőben. I Kép- 

i pel.) Megzavart iilylli. (Képpel.) Válságos pillanat.
((linzi Rezső eredeti rajzó. (Képpel.) Ilarcz a 
kenvérárt (Képpel.) Erdíí-részlet. Spányi Béla ere
deti rajza. (Képpel.) Barátságos egyetértés. (Kép
pel.) Irodalom. Zene. (11. j.) Színház. Divat. Gyász
rovat. Képrejtvény. Sukk. Sakk-rejtvény. Szám-rejl- 
vénv. Szerkesztői' üzenetek. II. Képek. Megzavart 
idyíli. (Wilekeiis P. e. és lia fáméban míiiiilézoté- 
bíil.) Válságos pillanat. (VVilckonz !•’. ('. és lia fn- 
inetsző niííintézotéből.) llarcz n — kenyérért, I \\ il- 

. ekens F. C. és lia lametszíí m((intézetéből.) Pász-

■ hogy azo- 
a cselédség a vizet 

itesen azon lejtő utozá- 
..............  né
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toróra. (VVilckons F. C. és fia fametsző műintézeté
ből.) Erdő-részlet. (Wilokens F. C. és fia fametsző 
műintézetéből.) Barátságos egyetértés. (Wilokens F. 
<és lia íumetsző műintézotéből.) Meglepetés az er
dőben. (Wilckens F. C. és fia fametsző műint.)

Táborszky és Parsch nemzeti zenemű-keres
kedésében Budapesten megjelent: „A szerelem sö
tét verem.*  Lukócsy Sándor népszínművének legked
veltebb dalai. 1. Rózsás kedvvel jöttem én. 2. Nem 
kell a szomorúság. 3. Hosszú sorban száll a vadlud. 
4. Bús az erdő. 5. Képűi a szán. 6. Ha én piros 
rózsa volnék. 7. Mért csalogatsz barna kis lány. 
Ének hangra zongorakisérettel (vagy zongorára kü
lön) szerzé Erkel Elek. Ara 1 frt.

A „Képes családi lapok*  17. számának tar
talma : Asszony szamara. Elbeszélés, irta Sümegi 
Kálmán. (Folytatás.) — A forradalom után. Törté
nelmi emlék, közli Dr Ompolyi M. Ernő. — Szo
morú sors. — Változás. Földváry István költemé- 

i nye. — Annominata. Elbeszélés, irta Groch Román.
- Halottégotő ház Milanóban. — A vigadó sze

génylegény. - A kisértés órája. — Franczia be- 
szélyke. — Menyegző az eszkimóknál. — Humor: 

I Sértett önérzet. — Uzélszerü találmány. — Ado- 
■ mák. — Mozaik: Történeti apróságok. — Egyve- 
I lég. — Szerkesztői üzenetek. — A hét története. 
Képek: Szomorú sors. — Halottégető ház Milanó
ban. — A vigadó szegénylegény. — Sértett önér
zet. Czélszertt találmány. Melléklet: A „Rejté
lyes házasság." ez. regény 17—32. old. A boríté
kon : Hetinaptár. — Kérdések, feleletek, ajánlatok 
stb. - Hirdetések. E számhoz van mellékelve „Nő
világ*  ez. divatlap január havi száma.

Hozzánk is el-ellátogatnak évenként fogtech
nikusok, kik magokat fogorvosoknak hirdetik, és 
mindenféle orvosi műtéteket végeznek a szájürben, 
annélkül, hogy az ilyen műtétekhez értenének vagy 
joguk volna. Hogy t. olvasóink tudják, mihez tart
sák magokat, nem lesz fölösleges elősorolni a m. 
kir. belügyminisztériumnak erre vonatkozó rendele
tét: 1) a fogászati gyakorlatra fel vannak jogosítva 
azok, kik a magyar állam területén érvényes orvos-, 
vagy sebész-tudori oklevéllel bírnak. 2) Az úgyne
vezett fogművészek, fogtechnikusok, kik mesterséges 
fogak vagy fogsorok készítésével foglalkoznak, fog
orvosoknak nem tekinthetők, s igy semmiféle műtétet 
a száj üregben nem végezhetnek, sem pedig fogá
szati gyakorlatot nem űzhetnek. 3) Mindazok, kik 

i az 1. pont alatt megemlített oklevelekkel nem bírva 
i fogászati gyakorlatot űznek, jogtalan gyakorlatuktól 
eltiltandók és kuruzslók gvanáut büntetendők. 4) 

: Mestersé ges fogak és fogsorok készítésére, mint in
kább a kézművek körébe tartozó foglalkozásra önálló 
engedélyek, vagy bejelentések nem szükségeltetnek, 

j Ezen rendeletét Budapesten a tiszti főorvos is kö
zölte a kerületi orvosokkal és felhívja ez utóbbiakat, 
miszerint a fogászati műtermekben időnkint ellen
őrzési vizsgálatokat tartsanak, vájjon azokban a fog
orvosi és fogtechnikusi gyakorlatot szabályozó bel
ügyminiszteri rendelet szerint történik-e az eljárás? 
A netán előforduló rendellenességekről pedig úgy az 
illető kér. elöljáróságnak, mint a tiszti főorvosnak 
azonnal jelentést tegyenek. (Jövőre tehát ne bízzuk 
fogainkat mindenféle utazó fogorvosra, a ki rendesen 
a dolog velejéből semmit se ért.)

A két koldus czigány. Egy koldus czigány 
házasulandó vala, kiválasztottjával elment a pap
hoz, hogy adja őket össze, a pap beleegyezését adta, 
igen, de ehhez a rendőrségnek is van beleszólása, a 
ki azon feltétel alatt akarta nekik beleegyezését 
megadni, ha a czigány élete párjával Pápáról elkot- 
ródik és születés helyére Hidvégro távozók, a czi
gány ezen feltételt elfogadni nem akarta, mert úgy
mond : elég nagy a város, meglehet itt élni De 
minthogy a rendőrség tágítani nem akart, mert első 
feleségét is a város költségén kellett eltemetni, a 
czigány nehéz szívvel bár, de eltávozott. A hét fo- 
Ivamában ismét jön a czigány, de most már két maga 
fajt áju jótáll ót is hozott magával, a kik jótál- 
tak, hogy a czigány l’ápa városában is megél, mind- 
azáltal a rendőrség csak úgy engedi meg nekik 
esküvőjük megtartását, ha esküvőjük után Hidvég 
község örülhet nekik mint lakosának, mert Pápa 
városának már igen sok van a jóból

IOÜÜ forint jutalmat biztosit Weinstabl Mór 
pozsonyi ezég annak, ki a tőle folyó hó 22-én több 
1110,000 forintra rugó ellopott ékszerek nyomára 
tudja vezetni.

Visszajött. Karsa Zsigmond a helybeli ref. 
gymmíziumnak első osztálybeli tanulója, ki f. hó 
10-én eltűnt, a hét folyamában ismét visszajött.

Búza találtatott. Szalav József padragi lakos 
egy zsák búzát talált, a melynek kidoboltatás da
czára mindeddig gazdája nem akadt. A tulajdonos 
a rendőrségnél átveheti.

Hirtelen halál. Pastrovics Sámuel kaptafacsi
náló hirtelen meghalván, azt beszélték, hogy nem 
természetes halállal múlt. ki. De orvosreudőrileg fel- 
bonez.ollatott és kiderült, hogy e beszéd alaptalan volt.

A „Hymen*  czimil szépirodalmi hetilap 3-ik 
száma a következő változatos tartalommal jelent 
meg: A szépirodalmi részben: Est a fővárosban. 
Költemény Gáspár Imrétől. - „Huh!*  Kalandos 
történet Lanka Gusztávtól. — A tánczteremből. 
Farsangi tárcza Gáspár Imrétől. — Karúéval Kar
czol átok Bátyitól. Vegyes közlemények ! A „Hy
men*  hírei. ( Eljegyzések, esküvők.) — Farsangi 
krónika. Divat-tudósitás. — Levelezés minden
ről mindenkinek. (Kérdések és feleletek.) — Min
denféle. Adomák. ■— A házasság előcsarnoka. 
(A Hymen házassági kis hirdetései.) Talány. Re
génymelléklet : A kastély titka. Angol regény, Ér-
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dekos indítványt tesz a „Hymen" szerkesztője lapja I Mihály h. h. l ' j éves, torokgyík. Bujis István, i. 
élén, azt, hogy az’agglegények 30 felüli nőtle- k. 66 éves, tűdővész. Wolmuth l erenez leania <«i- 
nek — jövedelmük aranyában megadóztassanak. — zella, r. k. 13 hónapos, bélhurut. Horváth Jozse , 
Az élénken szerkesztett lap ára negyedévre I frt, r. k. 43 éves, tüdővész, 
mely Budapest, Gyár utcza 15. sz. alá küldendő, _ . _
Teljes számú példányok még vannak.

Megjelent a Humorisztikus könytár 10. és 11. 
füzete, melyekben „A milliomos" czimü érdekes re
gény folytaltatik. Dobrowsky és Franké budapesti 
könyvkereskedők mint e vállalat kiadói csupa víg 
és mulattató regényeket nyújtanak abban az olvasó
közönségnek, s az első évfolyamot a világhírű hu
morisztikus regényíró Kock Pál regényeivel kezdték 
meg, melyekből az eddig kiadott füzetekben már 
„A szerelmesek útja" és „Egy férj, a ki nejét ke
resi" czimü két-két kötetes regények teljesen meg
jelentek, sikerült képekkel illustrálva. „A humo
risztikus könyvtár" czimíí képes regény folyóirat 
hetenkint jelenik meg, egy-egy négy ives füzetbem 
Előfizetési' ára az egész évi folyamnak (52 füze*  7 
frt; félévre (26 füzet) 3 frt 60 kr; évnegyedre (13 
füzet) 1 frt 80 kr. — Teljes számú példányok az 
első füzettől kezdve folyvást kaphatók. Megrendelé
sek „Dobrowsky és Franké könyvkereskedésének, 
Budapest, egyetem-iitcza 2. sz. czimozendők." 
Ezen regénx folyóirat füzetenkint is megszerezhető 
bármely könyvárusnál, egy füzet ára 15 kr.

Király a jégen. Alfonz király, ki e hó 21-én 
érte el ímszouharmadik életévét, a napokban kedvet 
kapott a korcsolyázáshoz. — El is ment a Casa 
dél Campo gőzeiében levő tóra s jó kedvűén csusz
káit a sima jégen. Egyszerre azonban beszakadt 
alatta a jég s hideg fürdőt volt kénytelen venni. 
Természetes, hogy azonnal kisegítették.

Véres családi dráma folyt le a napokban Disz- 
najó községben (Maros-Tordamegyo.) Sigmond Ist
ván meregyói tehetős gazda már évek óta rossz vi
szonyban élt nejével: Barabás Boriakéval. Közelebb
ről Sigmond távol volt házától s ezalatt neje meg
látogatván, a húznál sok mindent összszedett s el
vitte magával fivéréhez: Barabás Jánoshoz. Sigmond 
hazatérvén, a felesége által elkövetett lopásra egé
szen felindulva utána ment, hogy a szökevényt vi. z- 
sza vigye az elvitt holmikkal együtt. Barabáséknál 
nejével csakhamar szóváltásba elegyedett. A nő öcs- 
cse Barabás János, a mint ezt észrevette az abla
kon át, egypillauatt alatt benn volta szobában vasvil
lával fölfogyverkezve; megtámadta sógorát ki a ma
ga részéről kését rántotta elő. Csakhamar egy har
madik sógor is megjelent a szobában s mások is 
rohantak be. Képzelhetni milyen vérengzés folyt le 
erre a szűk szobában. A három sógor nemcsak egy
mást és a szegény nőt marczangolta halálra, de a 
szobában mindenki többé kevésbbé súlyos sérülése
ket szenvedett. Maga Sigmondné 17 sebbel borítva i 
néhány pillanat múlva kiadta lelkét, öcscse pedig 
halálosan össze van vagdalva. Az isszonyu véreng
zés tettesei — mint az Ellenzék irja — a szúszré- 
geni járásbíróság börtönében várják büntetésüket.

Tömeges 'gyermekrablás. Néhány naj> előtt 
Pelion thesszáliai községben, egy több tagból álló 
rablóbanda tört be s az iskolából az összes gyerme
keket elhurczolta hegyi fészkébe. A szülők nem mer
tek a banditákkal szembeszállni, mert a zsivány nép 
tetőtől lalpig fél volt fegyverkezve. Mász.ap a zsivá- 
nyok visszaküldték a szegény gyermekeket, 
gazdag csemetéket visszatartották. Ezekért 
frank váltságdíjat követelnek.

Odafagyott a nyelve. Zafka János 
inas — mint a Bpest irja — f. h. 25-én í .
órakor százházi lakásából a csömöri utón út a vá
rosba sietett. Midőn a csömöri utón fekvő Ocker-féle 
kerthez ért s annak vasrácsozatát a szokatlan nagy 
hideg folytán vastag zúzmara kéreggel fedve lenni 
látta, ellenállhatatlan vágyat érzett a zúzmarát nyel
vével megnyalogatni. Nem telt egy-két perezbo s a 
fin nyelve a vasrácsozathoz fagyott. A fin nyöször
gésére Birner Lajos kórházi biztos és Morvái táviró- 
tiszt, kik épen arra felé haladtak, figyelmessé lévén, 
csakhamar felismerték a fiú válságos helyzetét, s mi
után arról, hogy a fiú nyelvét külerőszakkal a rá
csozattól megszabadítsák, szó sem lehetett, egyikök 
az átellenes Prisztúcs-féle korcsmába szaladt, honnan 
meleg vizet hozva, csak nagy ügygycl-bajjal tudták 
kiszabadítani. Ezen műtét alatt a fin nyelve folyto
nosan vérzett úgy, hogy a beállott vérvesztés kö
vetkeztében aléltan szállították egy szomszédos házba, 
hol az első segélyben részesült. Délután a Bókus- 
kórházba szállíttatott s az orvosok állítása szerint, 
tartani lehet attól, hogy beszélő tehetségét örökre 
elveszíti.

Városunkban meghaltak f. hó 20 26-ig: Má- 
lits Istvánná, r. k. 63 éves, tüdővész. Német Já- 
nosné, r. k. 40 éves, tüdővész. Hegyi Ferencz gyer
meke Gyula, r. k. 3 ( éves, tűdőlob. Vizinger Ká
roly leánya Aloiza, r. k. I órás, éretlen. Pastrovics 
Sámuel, r. k. 54 éves, szivhüdés. Cseh Erzsébet 
gyermeke József, á. h. I 1 éves, rúnggörcs Vizi Fe
rencz leánya Mária, r. k. 6 hetes, rúnggörcs Kinn 
Józsefné, r. k. 70 éves, tűdővész. Kopfstein Jakab, 
izr. 76 éves, tüdőlob. Kálmán György gyermeke 
Vendel, r. k. 2 éves, sorvadás. Bettelheim Ráfáol 
gyermeke József, izr. 3 éves, torokgyík. Karádi Bo- 
nedik, r. k. 47 éves, tüdőlob Pados Antalnő, r. k. 
55 éves, szélütés. Horváth Mihály, r. k. 68 éves, 
bélvész. Szorádi Gábor, r. k. 8<> éves, aggkor. Tar- 
czy Dezső leánya Sarolta, Jozefa, ú. h. 13 hóna
pos, bélhurut. Karádi Bcnediknő, r. k. 41 éves, ngv- 
lob. Akermann Alois gyermeke, r. k. halva, éretlen. 
Lukácsi Károlyné, r. k. 12 éves, tüdőlob. Károli 
János, r. k. l'J éves, sorvadás. Szabó Erzsébet, r. 
k. 19 eves, tüdőgümőkór. Kosa Mihály gyermeke

ÜZENETEK.

Az én életem .... délibáb. igen gyengék és 
bennük a poetica llcentia mint pl. viliarzó szélvészé.

Felejteni nem lehet. Közölni fogjuk, milielyest sor ke
rül rá.

St. F. Kassa. A küldeményt köszönjük, annak időjében 
felhasználjuk. Franczia novellákat, lut nem nagyon hosszuk, szí
vesen közlünk, a választását azonban az Íróra bízzuk.

Több kézirat beküldőjének. A kéziratoknak, ktllöni.M'n 
förzikkeknok csütörtök reggelig kezeink közöli kell lenniük*  
hogy meg azon heten közölhessük.

Jelentés

, míg a
430,000

13 éves
reggel 7

Mindent megpróbáljatok 
jobbat megtartsátok.

Mint másképen várható nem volt, az 
általam képviselt találmány— mint minden 
jó — :

patkányokat elevenen megfogni ufá- 
noztatott, moly csinálmányok, noha a czél- 
nak csak hiányosan vagy éppen nem felel
nek meg s mégis a közönségnek ajánltat- 
nak. Az aláirt által ajánlott fogás módja s 
a hozzá tartozó czélszerüen szerkesztett 
eszközök csapóvas nélkül — melyek 
szakemberek által megvizsgáltattak, s me- 

’ £ Ivekről elismerő bizonyítványokkal bírok , 
csak alulírottnál rendelhetők meg, és csakis 
ez van azon helyzetben, hogy az Ígért nagy
szerű eredményért jótállhasson. Az apparátus 
a hozzá tartozó utasítással 7 oszt. ért. fo
rintba kerül s mindenki által minden udva
ron vagy egyéb körülhatárolt téren köny- 
nyen és’ czélszerüen alkalmazható. A kül
dés bérmentve történik az összeg beküldése 
után vagy pedig póstautánvéttel.

Patkányok ezrei lettek már az általain 
ajánlott módon néhány hónap alatt elpnsz-
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Minimül von. Jasinsky,
Broslau, Adolfstrasse Nr.

Grsu'bc’Xi.a-Sbxeblc-
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 11 frt. 50 kr..közép 11 frt. kr.. 

10 frt. 50 kr.
Rozs: jó 10 frt.

9 frt. 10 kr.
Árpa: j.7 frt.SOkr.k.
Zab: j. 0. frt. kr. k. 
Tengeri: j. •> frt.

5 frt. 00 kr.
Burgonya: 
Széna: j. 1 
Zsúp: j. 2

Pápán, 1881. jan. 28.

kr., közép 9 frt. GO kr.,

7 frt. kr. és a. G frt. Sókr. 
k. 5 frt. 80 kr. 5 frt. GOkr.

kr., k. 5 frt 80 kr. e

- frt. kr. közép 1 frt. 20 kr. 
! frt. GO kr. k. 2 frt 10 kr. 
frt., — kr. közép 1 frt 70 kr.

Woita ózsef. 
polgíírinester.
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Isten áldása van az ön H0FF JÁNOS-fé/e gyógyszerem.
(Saját szavai egy meggyógyultunk.)

Gyógyítása a nyálkásodásnak, a makacs köhögésnek, az álmatlanságnak, tüdő
bajoknak és lélekzet hiánynak.

Hotf János kir. tanácsos urnák az összes európai uralkodók udvari szállítójának, 
a koronás aranyérem kereszt tulajdonosának, a magas porosz és német rendek lovagjának. 
Gyár: Wien, Grabenhof 2. Gyári raktár: Stadt. Ginben, Baennerstrasse 8. 30 éves köhö
gésben szenvedtem, annyira, hogy 72 éves koromban, alig bírtam lélekzeni. Feladtam minden 
reménységet az élethez, miután helyemben már mozdulni sem tudtam. Egy barátom, ki az 
előtt szintén az én bajomban szenvedett és a Hofl-féle maláta kivonat és egészségsör által 
meggyógyult, ajánlotta, hogy ezen gyógyszereket én is használjam. Szerencse volt rám 
nézve, hogy követtem. Valóságos csoda történt velem, mert 21 palaczk elfogyasztása után, 
legnagyobb meglepetésemre, köhögésem végkép megszűnt, erőmet ismét visszanyertem, és 
így most nehézség nélkül tehetem a messzebb utakat. Kivonatom, miszerint ezen esemény 
nyilvánosságra jusson, hogy mindenki, ki úgy szenved, mint én szenvedtem, meg tudhassa, 
hol talál gyógyszert nehéz szenvedései ellen. Kérek még küldeni 100 palaczk maláta 
és lo kiló első számú maláta csokoládét.

A legfényesebb kitüntetése a Hoff János-féle maláta gyógyszereknek.
A valódi első Hoff-féle maláta gyógy- és tápszer általános hasznosságának 

tosítékául az azt használók által megkoronázva van. Szives tudomásra hozzuk kivonatban 
Hotf Jánosnak valódi első Hofl-féle maláta gyógyszereire tett császári, királyi és fejedelmi 
nyilatkozatokat. IV. Friedrieh Vilmos király: „A Hoff-féle maláta kivonat jó hatással van 
a gyomorra.'*  1. Vilmos császár szerencséltette a gyárat legfelsőbb kéziratával, melyben gyo
mor erősítő erejét és kiváló jó izét a Hoff-féle egészség sörnek ismeri el. (Lovagi kineve
zési okmány és kitüntetés). Ferencz József császár: „Orvendek önt ismét kitüntethetni." A 
szász király: .Hofl-féle maláta kivonat igen jót tesz az anyakirálynénak.“ A dán király: 
.Örömmel győződtem meg gyógyhatásúról a Hoff-féle maláta kivonatnak." Károly román 
fejedelem: ..Jó hi ü önnek maláta készítménye." Valósi herczeg: „Haladéktalanul küldjön 
a gyógyhatású maláta kivonatból." — Lajos-Oettingen W'allersteini herczeg: .Emberi köte
lesség a Hoff János féle maláta kivonat elismert gyógyhatásút általános köztudomásra hozni." 
Ilohenzolern herczeg: „Jutalmául az ön érdemeinek, melyek oly jótékonyan hatnak az em
beriségre." Hesseni gróf: „Elismert a gyógyereje az ön maláta készítményeinek." .Az 
általános tetszés, melyben az ön maláta találmánya részesül."

Óvás. Csak a valódi Holf János féle készítményekéi, a magyar és osztrák ke
reskedelmi bíróság bejegyzett védjegyével (a feltaláló arezképe) követelendő. A mások 
által gyártott hamisítvú nyok nélkülözik a gyógyfüveket és a xalódi készítés módját a Hon 
János féle maláta készítménynek és az orvosok véleménye szerint ártalmasok lehetnek.

A valódi Holf János féle maláta-mellcznkorkák kék papírban vannak.
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Főraktár Pápán Berniül! er Alajos urnái.

A szerkesztésért felelős a laptulajdonos: Nobel Ármin.
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Pápán, 1881. Nobel Annin könyvnyomdájából.


