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Iskola-betegség.4')
.1Iasvar<>i'sz:igb:in minden nemzedéknek meg 
a 'saját betegsége. Nevezzük a hajt, 

melyben most szenvedünk iskolabetegségnek, de 
fz'new mint várhatnék a gyermekeknél, ha
nem inkább az öregeknél, n szülőknél mutatko
zik. Ha megkísértjük o betegség jelenségeit 
és káros következményeit jelezni és fejtegetni, 
ngy jól tudjuk, hogy oly munkát végzünk, 
mintlia szerecsent akarnánk fehérre mosni, és 
balgaságot is követünk el, mert kellemetlen 
ellentétbe jövünk egy egész sereg szokással, 
lansággal és érdekkel és minket bizonyosan — 
a inllvolMés és haladás ellenségének és szívte
lennek — fognak nevezni. De mintán való
színű, hogy ezen sorok elolvasása után is egy 
atya sem lóg találkozni, a ki Hát ne tartaná 
láiigésznek, talán jobb volna ezen fejtegetések
kel fel is hagyni. Megkísértjük mindazonáltal 

az igu.it elmondani, a mint azt naponként lát
juk és tapasztaljuk, és a mint azt minden tan- 
tlgybarát is bizonyíthatja.

Évenként az iskolaév kezdetével tömérdek 
sokan jelentkeznek n tanulók fölvétel végett a 
középiskolákazaz a gymnasinmokban ; de ngy- 
amiyira számosán, hogyha kiszámítanék, hn csak 
minden ötödik vagy csak minden tizedik az uj 
tanulók közül bírna természeti hajlammal a ta- 

*) Ajánljuk ezen illetékes helyről származó s megfuii- 
isra mélló s.nokat nlvasóink figyelmébe. Á'Zerk.

gyarok elébe, a melyben a tudósok zászlóaljan
ként fognak csoportosulni.

Es mindjárt itt kijelentjük, miszerint nagy 
különbséget teszünk — ezen halhatatlanságra 
igényt tartó kis tanulóknál — a gazdag és I 
szegény szülök gyermekei közül. Mi az elsőnél 
csak ferdeség. az utóbbinál baleset, a mi azJ 
elsőnél a legtöbb esetben időveszteség, az 
utóbbinál talán egy jobb sorsra méltó életnek1 
tönkre tétele.

Minden egyes esetnél fontolóra kellene 
venni, hogy a tudományos pályára való léphe- 
tésre kettő kívántatik, a melyek egymást köl
csönösen kiegészítik: vagyon és hajlam. Minél 
kevesebb a vagyon, annál nagyobb legyen a 
hajlam, minél kevesebb a hajlani, annál nagyobb 
legyen a vagyon, ha az akaratunktól függő 
gyermeket, a kit a gymnasiumba adunk, nem 
akarjuk a legnagyobb csalódásoknak kitenni. A 
vagyonos ember fiának könnyű évek elteltével, 
ha az iskola-inquisitiót megunta uj életpá
lyára lépni, habár többnyire, kevés hajlam mel
lett is megmarad azon pályán, melyet szülője 
választott számára; válik is belőle középszerű 
orvos, ügyvéd vagy mérnök. Egy kevés hajlam, 
kis jártasság, rokoni összeköttetések, kedvező 
körülmények, rendelkezésére álló vagyon; végre 
elégedettség a jövővel középszerű emberré válik, 
hisz ez a legtöbb ember sorsa. Gyermek
korától fogva mindig és mindenben vezették, 
nem ismert tévedést, szükséget, Ínséget, nyomort 
és ha más nem is, úgy a kényelem tartót!a

unióshoz, úgy oly kornak nézhetünk mi ma- 
vissza a rossz útról. De mindig ez nem úgy 
van, némely esetben egy lövést hallunk eldör
dülni, másnap olvasunk egy pár sorból álló 
ujsági czikket és egy emberélet kimúlt. A ki
vételt ezek képezik és beismerjük, hogy az 
adott körülmények között a vagyonos szülők 
gyermekei, a kevésbé érdekes speciest képezik.

A szegény ember íia, ez a hős. Ennek az 
egyetemen töltött ideje egész regény, (a mely
ről nem szólhatni, anélkül, hogy érzelgős lel
keket ne érintsen; legérzelgősebbek pedig ily 
esetben leginkább azok, kik sohasem ismer
kedtek meg közelebbről a szegénység nyomoru- 

' ságával). A szegény fm, kit szülői tudományos 
pályára szántak ez a hős; szelleindus, nagyra
vágyó. elszánt és érdekes, igy tűr, szenved és 

I győz, mig végre kitűzött czéljához ér és a 
koldusból király lesz. így olvasható ez regé- 

I nyékben.
Az életben máskép van. A szegény szülő

fia iskolába küldetik, akár bir hajlammal akár 
nem. Ha nem úgy nyomorultan el vész, az utolsó 

| iparosinas élete az övéhez hasonlítva paradi- 
I csominak mondható. Heggel eljő az iskolába 
iskolakönyv nélkül, üres gyomorral, az isko
lából kijön a nélkül, hogy ottlétének hasznát 
vette volna, télen még azon sajnálkozással szi
vében , hogy a jó fütött tantermet ott kell 
hagynia. Ide küldték szülei, nem tudja miért? 
nincs foglalkozása, nincs öröme, nincs barátja, 
hozzászokik a legutolsó padot az osztályban

Tárcsa,:
Milyen volt ö?.............

Ártatlan, akár mint az uj szülött, 
Jó és kegyes, magasztos mint az ég; 
Szép és dicső, minőt a képzelet 
Is csak alig-alig teremte még.

Olyan volt Ő, a kedves lány; szeme 
A csillagoknál szebben ragyogott; 
Arczán a bú, ha felszökött, legott 
Édes mosolylyá, üdvvé változott.

Ajkán a szó, ha elszállt csendesen, 
Akár a haldokló hattyú dala, 
ni A01’11*1 z°kog meghalt párja után - 
Oly igéző, érzésteli vala.

Oh! ha tudná, hogy annyi kellőmé 
Mennyire elbűvölte‘hdkrmet 
,j'-‘net. hogy más kigimyolna talán, 
De o — csak SZi'UH1j tudna engemet.

M i szebb...
Mi szebb, mint halk nyári éjjen 
™ fenn a csillagok?
uUl . A7, a két szép barna szem,

11 lelem oly szépen ragyog?

Mi szebb, mint az olyan kebel,
4 clynek szive dobbanása 

n;dl.|t..zi|<, mintha volna 
i'luder-ajkak vallomása?

Mi szebb, mint fehér liliom
Sötét erdő árnyékába ?
Mint oly üdv. a melyben két szív
Örök boldogsággá válna!

És mi fájóbb, mint az oly óra, 
A melyben két szerető szív 
Az elválás fájdalmi közt 
Élet és halál-harczot viv ?

Hogy mi fájóbb?... vaj mi egyébb
Mint a lemondás gyötrelme,
Alidon a kedves leánytól 
El kell válni mindörökre.

Kovács Géza.

Idegen főidőn.
Történelmi elbeszélés Pósa Kdrolytól.

(3. folytatás.)
— Szegény ország - sóhaj tá könytelt sze

mekkel, — elvesztél, midőn ily kezek közé jutottál. 
De nem. semhogy e gonosz lajzat zsarolja a népet, 
inkább megtöröm Ígéretemet, s ha kell karhata
lommal élek, de királylyá leszek ! . . . . Látom Hó
hért jós tekintetedet, füleimben csengenek még sza-, 
vaid: „Ha a trónt elnyerted, elvesztél, “ de ám le
gyen; föláldozom életemet a nemzetért, mely fiává 
fogadott, s fölnevelt; megmentem a burjánzó gaz
tól, mely végenyészettel fenyegeti .... Te pedig —, 
folytató Drugethhez fordulva - add o levelet, hadd 
tépem darabokra, vidd bátyámnak holyotte o mósi-I 
kát, melyet most kaptam, megtud abból mindent,! 
szólnod sem kell, s már ismeri sorsomat.... Most I

I pedig grófom siessünk, Nápoly koronás királynője 
;vár reánk, hogy előtte hódolati eskünket letegyük; 
nem szabad késnünk, hogy még a szertartáshoz 
elérhessünk.

E szavak után kirohant; Scagliosó követte, 
s pár perez múlva kíséretével a Nápoly felé vezető 
utón vágtatott.

Drugeth magára hagyatottan állt a teremben; 
tekintete majd a széttépett levél foszlányaira, majd 
a kezében levő levélre esett. Végre bepillantott 
abba.

................... Mária és Sancha zárdába vonultak, 
Jankát, ki már eleve kinevezte Lajost kormányzónak, 

; holnap koronázzák, s ha futárom el nem késik, s te 
igyekszel, a szertartásra itt lehetsz................“

- - — Szegény Olaszország! Szegény Endre ! .
A nápolyi székes egyházban elhangzottak a 

„Te deum*  hangjai. Az oltár előtt menyezetes 
székben ül .Tanka, a tündöklő koronával fején; ar
czárói eltűnt a büszke gőg, szinlett alázatosságnak 
engedvén helyet; az ajkak, melyek pár nappal eze
lőtt a legdühösebb kifakadások szavait hallatták, 
ájtatos imát látszanak robogni. Most föláll Aymerik 
bibornok, konetteljes szavakat intéz Nápoly király
néjához; föltárja előtte kötelmeit, melyekkel népé- 
nok tartozik, s ő ugylátszik teljes alázattal hall
gatja az intő szavakat, bár szemei nyugtalanul 
tévedeznok. Tekintete Lajoséval találkozik; biztatni 
látszik őt, s ha ismernek a szőrnek beszédét, talán 
ily szavakat olvashatnánk azokból: Királynő vagyok, 
de azért szerelmem tied, tied osztatlanul, s nincs 
hatalom, mely attól meg foszszon téged.



I modern hatásos regényhez. Mi csikkünkkel né
mileg a bajon segíteni akarunk és nem érzelgős 
regényeket írni, amiért is ennek megírását más
nak engedjük át.

Említettük már, hogy évenként seregenként 
tódulnak a szegény szülők fiai a gymnasiumok- 
ba. tanulók, kiktől a tanár visszariad, elbor
zad, nincs a tanuláshoz hajlamuk, se elégséges 
előkészületük, de a szülők minden áron miveit, 

Itanult embert akarnak belőle nevelni!? Alig 
bírják fiukért a felvételi dijt és tandijt íuegfi- 

i zetni, a fiút mégis az iskolába verik, az iskolába 
mondjuk, a melyet ők nem akarnak és viszont 
az iskola őket se. A mi gazdag szülőnél hiú
ságból történik, hogy az anyának elkényeztetett 
fiúcskája miveit emberré váljék, az a szegé
nyeknél csak utánzás, majmolás, tapasztalatlan
ság. Az elsők ezáltal vélik fiukat kényelmes 
ós biztos jövőről biztosítani: az utóbbiak pedig 
magok akarják magokat miveit fiukban a jövőre, 
öreg korukra, biztosítani, mintegy életeltartót 
benne fölnevelni. De a legkevesebbek képesek 

hogy a fin , amint a gymnasium 
Szegény Ciisar, egynéhány hónap elteltével —j küszöbét átlépi, kötelezi magát 14 evre a ta- 
valameíy a czivilisatiótól ezer mértföldnyire fekvő nnlásra minden kereset nélkül, és a 14 óv le- 
és cliinai fallal elzárt kis magyar faluban —[teltével még csak „kezdetnek*  elején van. A 
fogsz, mondjuk, mint orvos letelepedni. Eleinte ki arra gondol, hogy öreg korában magát ta- 
lesz egy pár beteged — azután elmaradoznak 
— tudakozódod kimaradásuk okát, és értésedre 
adják. miszerint szemtelennek és követelőnek 
tartják részedről, hogy egy látogatásért 50 
krajczárt kérsz, mondd ötven krajczárt; mintán 
14 évig fáradtál és tanultál. Egy pillanatban 
ki fogsz ábrándulni, emborszerntő és ideális 
világnézeteiddel föl fogsz hagyni, tudományos 
ámbitiód csökkenni fog ós borzasztó csalódásra 
fogsz kiábrándulni! Hé! Doctor uram! Ne légy 
háládatlan a sors iránt, hisz te még a szerencsések
hez sorakozhatsz. Emlékezzél vissza barátodra, ki 
kénytelen volt a tanulást abba hagyni és „egy 
időre*  segédtanítói állást elfoglalni valami tá
voleső faluban. Most se tanító, se orvos. Évről 
évre reményű, annyit félretehetni, hogy tanul
mányait folytathassa, évenként sajnálattal ta
pasztalja, hogy alig bir fizetéséből még csak 
meg is élni. De még ez sem a legsajnálatra- 
méltóbb. Vannak mások, kik hajlammal és 
tudományvágygyal jöttek az egyetemre, jó bi
zonyítványokkal és egészséges étvágygyal; a nyo
mor tévútra vezeti szegényeket és elvesztették 
becsületüket.

Minek folytassam még tovább ezen rajzo
kat? Könyvet lehetne vele tele Írni? A ki sze-

elfoglalni, hozzászokik kárba veszett napok és 
éjjelekhez, egy pár év után elhagyja az iskolát 
és előttünk áll egy ember, aki hajótörést szen
vedett, még mielőtt tengert csak is látott 
volna.

A lángeszű szegény tanuló sorsa más. 
Első éveiben, midőn a tudományokban még já
ratlan. mindenütt nyomor környezi, később, 
midőn minden óra reá nézve pótolhatlan becsesei 
bir, és ő — ha kis szerencséje van — ide
jének legnagyobb részét leczkeadással kénytelen j 
tölteni; elfoglalva neveletlen vásott fiuk okta- j 
tásával ; kitéve minden lépten nyomon ezerféle j 
lealázásnak, kárhoztatva mindenkinek szeszélyeit | 
törni, néni szolga és mégis szolgai minőség-1 
ben a háznál, a megélhetés kedvéért mindent i 
eltűrni kénytelen ; ez rendesen az ily szegény
nek a sorsa. Mindazok, kik próbálták, nem 
fogják leírásomat túlzottnak mondhatni.*)  Végre , 
elérkezik a nagy örömnap. Szegénynek hát 
mégis van egy jó napja életében! Ez azon 
nap, midőn az egyetem dísztermében tudorrá1 
avattatik. Ezen napon egy Ciisarral se cserélne, j megfontolni, 
Szegény Ciisar, egynéhány hónap elteltével ........ .

A

réti a regényest, érzelgöst, tanulmányozza kissé határozottan prodncálo,
ezen szegényeket és gazdag kutforrása lesz egy

*) De nem ám! Ebből a tónusból mi is tudnánk nú- 
tát fújni: Szerk.

miit fiával eltartassa, az igen rosszul spekulált. 
Mivel tegyük fel. hogy egy jobbmódu család 
fia számára évenkét csak 200 forintot áldoz, 
ez 14 évben 3000 frt tőkét tesz, és ez a leg
csekélyebb összeg. Ezen összeggel egy iparos 
vagy kereskedő már képes üzletet nyitni és 
kényelmesen megélhet. A szegény okleveles 
fiatal ember pedig kinek, ha nincs valami rendkí
vüli szerencséje most, mintán ezen összeget 
kiadta még a kezdetnek kezdetén áll vagy még 
ott se; az első bebntorozással oly terhet vállalt 
magára, melyet tán egész életén át fog érezni. ,

És ez nem is lehet máskép egy oly sze
gény országban, mint minő a mienk. A tudó- j 
mánynyal foglalkozók mindenekelőtt az úgyneve
zett középosztályból élnek és tartják fenn magokat, 
a hol gazdag középosztály létezik, mint pél
dául Franczia- és Németországban, ott akadunk 
sok gazdag orvosra, ügyvédre és mérnökre. 
Nálunk a középosztály még csak alig van kép
ződésben és igy nem is képes fentartani a tu-1 
dománynyal foglalkozókat.

Ha tehát évenként azon körökből, a me
lyekből elvárhatnánk, hogy munkások, iparosok, 
és kereskedők váljanak, mindig nagyobb szám
mal lépnek a tudományos pályára, a mely nem 

, ugy ezen arány évről 
évre rosszabb lesz. Egy pár évtized után két! 
nemzedék állami szemközt egyik okleveles tu
dósokból, a másik alárendelt munkásokból és |

az egészet mintegy áttetőzi 
földbirtokos. Nem ily módon 

j hangzás egy nemzet életében,"a moly liiteTú 
| talált határozott utakat. ' ' 1

Kívánatos volna, hogy minden tanár a ka 
zéposztályban mintegy Malthus legyen, a ki ' 
szülőket intse ós figyelmeztesse, mily bűnt ka” 
vetnek el. mily váddal terhelik lelkiisineretöket' 
ha gyermekeiket minden áron és minden ka’ 
rtllmények között kényszerítik egy látszóla', 
reményteljes, szép, de gyakran háládatlan' p/ 
lyára lépni, hol csak igen kevesen érintetnek 
az úgynevezett eredmény sugarától és nagyon 
kevesen nyerik el a babért. Oda hassunk 
hogy küzéposztályn polgártársainkat mégis; 
mertessllk a valósággal, felvilágosítsuk, mily 
ferde és káros nézeteik vannak a tudós ember 
élete pályájáról. Ezen czélnak némi elérésére 

|vannak ezen sorok is szánva.
Aescnlap.

A lélek székhelyéről.
(Folytatás.)

Eddig tehát minden meggyőzőleg a metUU 
látszik szólani, hogy az agy a lelki működések ki. 

' zárólagos szerve; mindazonáltal vannak tények 
I melyek azt magyarázzák, miszerint a gerinczagynak 
1 is volna némi része azon működésekben, amelyeket 
a lélek tevékenysége gyanánt tekinthetünk. Ezen 
észleletek névszerint állatokon tétettek, de nyomokra 
az embernél is jöhetni. Ha valamely embernél, 
kinek nyaki gerinczagya ketté van választva, s a 
kinél az agynak lelke, tehát már minden befolyását 
és hatalmát a végtagok fölött elveszté, például a 
láb talpát csiklandozzuk, vagy vízzel inegfecsken- 
dezzük , az illető láb nagy erővel fog a test törzse 
felé huzatai, mintha a láb az alkalmatlanság elől 
menekülni akarna. A megsértettnek feje, mely 
hozzánk szól, ily esetben seni azt nem tudja, hogy 
lábát érintettük, sem lábának mozgásáról, amely 
fölött egyébiránt semmiféle hatalommal sem bir, 
legkisebb tudomása sincsen. A folyamat, mely a 
láb mozgását okozta, az agytól egészen függetlenül 
megy végbe a gerinczagyban; mert e folyamat 
csak akkor állhat be, ha a láb idegei és a geriucz- 
agy közötti összefüggés megzavarva nincsen, s W 
maga a gerinczagy is sértetlenül maradt. Mi 
hajlandók lehetünk a láb mozgását amint p. csik- 
landozás után valamely egészen ép embernél bekö
vetkezik, a lélek által előidézett gyanánt tekinteni; 
de ha hasonló mozgást oly embernél észlelünk, ki
nek gerinczagya az agytól el van választva, ugy a 
gerinczagynak is kell tulajdonítanunk bizonyos lelki 
működéseket. Ezen érv sokkal nagyobb mérvben 
szól az állatokra nézve, amelyek közt különösen a 
hidegvérnek p. a békák, fölötte érdekes mozgásokat 
tesznek befejezés után ; tehát oly mozgásokat, me-

Ogj Korog MZ(1 
lAn ót........  . &

A bibornok bevégzé beszédét, s a királynő elé 
lépett, hogy kézcsókkal fejezze ki előtte hódolatát. 
Az egyház minden zugát betöltő nép, hangos öröm*  
riadásba tört ki, s mint a menydörgés távoli mo
raja hallatszék Nápoly utczáin: Éljen .Janka! Éljen 
szép királynőnk!

A királynő s vele a többi is elhagyd a tem
plomot; künn a pompás diszhintóba emelték őt, s 
megindult a fényes koronázási menet.

Legelői Nápoly színeibe öltözött zsoldosok 
mentek, a tolongó nép között utat nyitva a menet
nek ; utánuk egy lovag vitte Nápoly zászlóját, 
melyet vígan lengetett az enyhe szellő. Kissé hát
rább két fényes öltözetű apród díszesen kivarrt 
bársony párnán vitte a királyi jelvényeket, mig mö
göttük az olasz főurak serege volt látható, kiknek 
nagy része, bár titokban Endréhez szított, eljött, 
hogy megjelenésével a koronázás fényét emelje. SI 
most végre jött a diszhintó, melyben Janka, s mel
lette Valois Katalin ült. Sencha nem volt jelen a 
koronázásnál, mert Mária betegsége, zárdába mene
tele óta sulyosbult, s az agg királynő nem távozott 
unokája ágya mellől. Hogy Emire a koronázásnál 
jelen sem volt, az nem tűnt föl a nápolyiak előtt; 
ők voltak egész Olaszországban az egyedüliek, kik 
Endrét nem szívelték. Sokkal inkább szerették a 
könnyelmű udvartartást, melynek fényéből reájok is 
esett éltető sugár, semhogy az igazságos, de szigorú 
Endre uralmára vágytak volna.

A királynő hintója mellett Lajos tánczoltatá 
ménét, melynek aranynyal gazdagon kivert szerszá
ma csillogott a nap sugaraiban. Mellette Károly

lovagolt, mogorván, s szótalanul tekintve maga elé 
lován; mióta Mária az udvartól távozott, megvál
tozott egész természete; a vidám, örökké mosolygó 
udvaronczból, mogorva visszavonult térti vált. —- 
A diszhintó mögött, a hintók egész sora következett, 
a királynő udvarhölgyeivel, mig végre egy csapat 
zsoldos zárá be a menetet, s a tolongó népet tar
tóztató föl.

A merre a menet haladt, mindenütt ujjongó 
néptömeg fogadá azt; éltették .Jankót, a pápót, sőt 
egyesek még Endréért is emeltek szót.

De hirtelen megállnak az elől haladók, meg
zavarodik a rend, a tolongó sokaság széles utczát 
nyit, melyen vágtató lovagcsoport tűnik elő. Elől 
Endre száguld éjsötét lován, melynek szügyérol 
foszlányokban hull a hab. Végre .lanka elé ér, egy 
kézmozdulattal megállítja lovát, s nyergéből ügye- 
sen földre szökvén, Janka elé lépett.

Kissé elkéstem — szólt fáradság- és izga
tottságtól lihegő hangon — futárod, kit hihetőleg 
küldöttéi hozzám, még talán most sem érkezett 
Avarsába, s ha véletlenül más utón nem értesülünk 
arról, mily ünnepély foly Nápolyban, megfosztatom 
a szerencsétől azon résztvenni ; de igy még jókor 
jöttem, s ha nem is a székesegyházban, itt isten 
szabad ege alatt fejezem ki mély hódolatomat Ná
poly királynéja előtt.... De belátom, hogy nagy 
kíméletlenség volna tőlem mint férjedtől, ily súlyos 
körülmények között magára hagyni nejét, s azért 
elhatározóm, hogy mint jó férjhez illő, oldalad mel
lett maradok, osztozom terheidben, támogatlak ta
nácsommal, szóval mint szülőink szerződése köve

teli, kormánytársaddá, királylyá leszek .... Futárom 
holnap indul Avignonba, ő Szentségével közlendő el
határozásomat;. reményiem, nem fog akadályokba 

I ütközni, s nem sokára kezet nyújthatok a trónon, 
1 mely engem is megillet.
I S ezzel, mielőtt Janka ámulatából magához 
i térhetett volna, lovára szökött, s kíséretével együtt 
ismét elvógtatott.

Hogy ezek után mily hangulatban folytató a 
menet útját, elké]>zelhetik olvasóim Mintha nem is 
koronázási, hanem halotti menet lett volna, ugy 
húzódott, az végig Nápoly utczáin; hiában hang
zottak a harsonák, nem vegyült többé a nép öröm- 
rivalgása hangjaikba, s csak elvétve élteié egy-eg)’ 
hang Nápoly királynőjét.

A palotához érve, Janka rosszullélét adván 
okul, termeibe vonult, hová nemsokára Lajos rs 
anyja később pedig Károly követé. A távoli ter
mekből áthangzik a mulatozók lármája, kik a töl
tött kupák mellett gyorsan feledek a zavaró jelene
tet. De nem ugy Janka...........Nyugtalanul jár löl
s alá; hullámzó keble híven tükrözi vissza a har- 
czot, mely lelkében dúl.

Atkozott! hogy igy keresztül járt tervein
ken. De mindjárt sejtéin, Lajos, hogy teived rossz, 
hogy az ily férget, ha támadásaitól menekülni óhaj
tunk, el kell tiporni kiméletlenül. Uzélunktól époty 
távol vagyunk most, mint voltunk ezelőtt. Megkell 

tőle menekülnünk!
Nagybátyámnak, a perigordl biboruoknak 

még ma írok, s Ő kiviheti a pápánál, hogy ha nőni 
is tagadhatja az meg a koronázási engedélyt, lega*



Ha 1 künk befolyása alatt állanak. Ide tartozik a légzés 
erőműzete. Mi lélegzőnk ébren úgy mint alva, tehát 
akaratunktól függetlenül is. Kísértsük csak meg 
lélegzésünket visszafojtani s tapasztalni fogjuk, hogy 
ez csak rövid időre sikerül. Mert legnagyobb meg
feszítésünk daczára győz a mechanismus akaratunk 
felett s a lélegzés ismét folyamatba megy.

(Folyt, köv.)

. , váljon másnak is -van-e rajtunk kívül'
határozott érzésé, miután az érzés tisztán személyes 
valami, ngy még kevésbbé lesz lehetséges az érzés
nek hiányát kimutatni másnál.

Hu pedig abba bocsátkoznánk, miszerint olv 
testeknek is tulajdonítsunk lelket, a melyek n lélek 
mliködéseit bizonyos mozgások által nem tüntetik 
elő, úgy bizonnyá™ arra a térre csapnánk át, a Imi 
iigyan a ^pzelgés, de nem szigorú tudományos bu- 

, p. a növényektől,
1 sem

A lefejezett béka hasonló testtartást
Lábát, a

az

Óvszer a gyümölcslopás ellen. *)

A gyümölcstermelőre legnagyobb csapás, 
i nagyobb minden természeti csapásnál — agyü- 
' in ö 1 c s 1 o p 6 k. Legnagyobbnak nevezem, mert a 
! természeti csapások soha sem keserítik el annyira 
a gyümölcstermelőt, korántsem bírják őt oly eíha- 

| tározásra, mint a gyümölcslopók.
Ha a természeti csapások tönkreteszik kilátá

sainkat nehezen ugyan, de még is elviseljük őket, 
inért ama reménynyel biztatjuk magunkat, hogy jö
vőre a természet kegyelmesebb lesz irántunk, sőt hogy 
kamatostul is megtéríti veszteségeinket; de ha fára
dozásunk gyümölcsét idegen kezek a tolvajok 

I elsajátítják, azt nem viselhetjük el, mert ez eset
ben nem tarthatunk számot visszafize- 
té sr e, m e gté ri t é sro; azoknál a tőke mindörökre 
kamatostul együtt elvész.

A mások gyümölcsén éledni szeretőknek száma 
nálunk dicséretére válnék a statistikának, mert e 
szám nem csekély ; mindenhol találtatnak. Azért 
szükséges, hogy e tárgyal részletesebben, behatóbban 
foglalkozzunk, annál is inkább, mert tény, hogy s o k 

’ g a z d a légink á b b a g y ü m ö 1 c s 1 o p ó k g a r á z- 
i d á 1 k o d á s a i miatt n e m foglalkozik a g y ü- 
, mö les tenyésztéssel. Hogy tehát nálunk a 

gyümölcstermelés még mindig nem képezi- pedig 
annak kellene lennie- a gazdálkodás egyik ágát, 

' egyrészt a gyümölcslopásnak tulajdoníthatjuk.
.Tolvajoknak termeszszek !“ Ily szavakat, hallot-

4 testnek lelke van, ha öntudatos érzéssel és ön
tudatos akarattal hir. Ami az érzést illeti, az oly 
folyamat, melynek létéről szorosan véve csak önnön 
púnkon tett észleletek után tudunk valamit. 
Kóziilünk kiki magát öntudatos érző lénynek tudja, 
jé senki sem tudja biztosan, váljon kívüle más is 
punnak érzi-o magát. Mi másoknak érzéseire csak 
azon mozgásokból következtetünk, amelyeket végbe
visznek. s a melyekhez p. a szóbeli kifejezés is 
tartozik. Biztosan azonban sohasem vagyunk ké
pesek azon mozgásokból, melyeket látunk, másoknak 
érzéseit kitalálni, amint ez már abból is kitűnik, 
]lölry az érzések kifejezéseit elnyomni v. tettetni 
téliét. Ezenkívül nem lehet tagadni, hogy öntuda
tos érzés) jelen lehet minden mozgás, sőt még moz
gási képesség nélkül is. Közülünk bizonyára már 
mindenki volt azon állapotban, hogy álmában teljes 
tudattal birt helyzetéről anélkül, hogy képes lett 
volna akarata által e helyzetet megváltoztatni. Ál
munkban teljes tudatunk lehet arról, hogy álmo
dunk elhatározzuk magunkat, hogy felébredjünk. 
Szemeinket felnyitni, kezünket emelni, lábainkat fu
tásra kényszerít ni akarjuk stb., de valamennyi izom, 
mintha béna volna, mintha a hidak a lélek és a 
testi szervek közt átvolnának vágva, tehetetlenek 
vagyunk, nem vagyunk képesek inoczauni, jóllehet 
érzésünk és akaratunk van.

Hasonló állapotok , a minők az álomban elő
fordullak ébren létünkkor is beállhatnak. így ha 
valaki leesés következtében erős idegrázkodást szen
ved, közvetlenül az esés után tiszta öntudata van, 

de képtelen bármi mozgást végbevinni, sőt még lé
legzet vételre is képtelen. Csak hosszas kinteljes
másodperczek múlva jön meg az első légvétel s miszerint ily esetekben magától

,,ek egyes egyedül a gertaczugytól függnek, és | mig az érzésnek hiánya bubizonyltva nincsen F 
17011 benyomást teszik iánk, mintha azokat; azonban már azt sem tudiuk hm i >■ 

'"^hS biló S megfontolva cselekvő állat vitte tűni, hogy J k -b‘Xt0"" l'ul,,z0,"í-

• ■1-t kinvujtimk ismét testéhez húzza vissza, 
lU k'íöket, melyekkel bőrét megsértettük, magától 
íh ’itja, s 1:í,,íít’ 1,1,01 snvval ledörzsöli;
óil » körülmények egész sorozatában egészen 

SZ - cselekszik mint az ép lelkes állat. Azonban a 
1 fejezett állatoknak ezen mozgásait nem kell szük-i . „ , ....................Ull-
étfkép a lelki működés kifolyásának tekinteni. Hogy! várlat uralkodhatik. Mert akkoi° p. a* növénvJktől, 

Ll minél jobban meghatározhassuk, úgy tüzetesen I de sőt a szervetlen természet holt képleteitől sem ' 
kell ama kérdéssel foglalkoznunk , mily jellegeken i lehetne a lelket elvitatni, mert ténylegesen bobizo- 
isnieiűnk rá a léleknek létezésére valamely testben., nyitani nem tudjuk, hogy váljon a növényben csak-!

' ....... . 1,0 ........  z - ugyan hiányzik-e az érzés. Ezek mellőztével inkább azt1
követeljük, hogy a test, melyet lélekkel bírónak kell I 
tartanunk, ezt bizonyos mozgások által kétségbe-1 
\ onhatlanul kimutassa es másrészt minden egvéb I 
testet, lélek nélkülinek fogunk tekinteni, amely, vagy ; 
egyáltalában nem mozog, vagy a melynek mozgásai! 
olyanok, hogy azokat a lélek föltételezése nélkül is j 
meg bírjuk magyarázni. De milyenek azon mozgá-, 
sok, hogy a lelekműködés kifolyásául lehessenek te
kintendők? Oly népek könnyen izgékony képzelődése 
a lélekkel hiró szellemek uralkodását látta a tenné- 
szét valamennyi mozgás jelenségeiben, amelyeknek 
lényege vagy kevéssé, vagy semmikép sem volt fel
derítve. így a dörgés és villám jelenségei, a melyek 
a szelek zúgása, a viharos tenger moraja az istenek 
közvetlen befolyásának eredményei gyanánt lőnek 
tekintve, azaz lelkifolyamatokra lőnek visszavezvhe. 
Ha az úgynevezett Memnon koloszus Egyiptomban 
a pitym.illat első sugáraival magából hangot adott, 
amiről magyarázatot adni az emberek nem voltak 
képesek, akkor tehát valamely istennek a lelke volt, 
mely a pitymallatot üdvözölje. A vadember, akin a 
művelődés még egyáltalában nem fogott, midőn fii- tani egy gazdától, midőn alkalmilag gyümölcster- 
léliez órát tartunk, az óra ketyegéséből egész biztos- melésről szóltunk. Es e felelet elvezetett engem a 
sággal fogja következtetni, hogy az órában valami 1,a-í kutlorrásához. 
állat, tehát lelkes lény rejlik. Ugyanily fokon áll az 
orosz paraszt is, [ 
kibeszélni, hogy a gőzmozdonyban az ördög lakik, 
mert hiszen az ördög is csak lelkes lény. Miért nem 
gondol a művelt mindezen esetekben lelki műkö
désre? Mert tudomása nem a mozgásokról, melyeket 
a természeterők idézhetnek elő.

Lehet, hogy valaki azt mondhatná ellenünkben, 
értetődik a lélek 

jelenlétének kizárása, mert itt szervetlen állomány
nak mozgása forog szóban. Ily ellenvetésekre csak 
azt válaszoljuk, hogy az általános természettörvények 
nemcsak a szervetlen holt tömegek mozgásainál, 
hanem az élő szervesekéinél is föltétien érvényűek. 
A szervetlen természetben előforduló mozgások ki- 
fürkészése azért a legnagyobb fontossággal hir az 

nemsokára utána az önkénytes mozgásokra való ké
pesség. A teljes mozgástalanság ezen pillanatában 
tehát a test egy látszólag élettelen tömeget képez, 
noha abban tiszta az öntudat. Arra támaszkodva, 
hogy az öntudatos érzésnek nem kell magát szük
ségkép mindig mozgás által elárulni, némelyek odáig 
mentek érveléseikben, hogy p. valamely csonkított 
^diiál mindaddig kell az érzést föltételeznünk, élő szerves természet mozgási jelenségeinek magya-

rázatára. Valahányszor tehát az élő testben valamely 
mindent . f0yiamat0t a yhysika és chemia törvényeiből fejte

gethetjük, a valódi magyarázatot is sikerült megad-:
mink. Ha ellenben kénytelenek vagyunk valamely (léssel foglalkoznak, lopási eset adja magát elő, ily 
folyamatot a lélek működésére visszavezetni, úgy az hir lábra állítja az egész községet, mindenki köve- 

! egyik rejtvényt csak egy mással pótoljuk, mert ek- L*li,  hogy a tolvajról ne maradjon el a büntetés.
, ív i i iii i ‘ • i Mert a községi tago: kölcsönösen érdekelvekor megálljuk, lmgy a dologban olyasmi szelepei, va|ln.,^ s h haai(nálatba
amihez hozzáfoghatót és hasonlót a szervetlen világ- llc>]<elll) holnap lieked- efvnek alkalmazása. Az 

• | bán nem találunk.
A szerves testek mozgásai között nem nehéz

l‘ hb késleltesse azt; s ha időt nyertünk, 1 
"‘'ginértillik mondá Károly biztatókig.

Megnyertük azt, hogy az erényhős, 
l'msegeniet veti szememre, tovább éldelhet 
árai.........

........Ugyanis kérdem: hol, mely vidékeken van lég- 
akinek fejéből semmikép sem lőhet töbl) gyümölcstolvaj? Tapasztalatból tudjuk, hogy 

oly helyeken, a hol a gyümölcstermelés
sel ki vétel képen csak igen kevés (egy-két) 
gazda foglalkozik. S evvel fején találtuk a 
szeget: tisztán kimondhatjuk: hogy a gyümölcs
lopás megszüntetésére leghathatósabb 
óvszer az, mely lehetővé teszi, hogy a 
gyümölcstermelést egy községben ne 

' csak egy-két ember, hanem általában 
mindenki űzze. Nem akarom állítani, hogy ez 
által egyáltalában nem volna panasz a gyümölcslo
pók ellen, de hogy az ily intézkedés hathatós óvszer 
a gyümölcslopás ellen, azt hittem, arról meg va
gyok győződve.

Mert miért van az, hogy más gazdasági czik- 
keknél. pl. a gabona nemünknél, csak nagyon rit
kán előfordulnak lopási esetek? Egyszerűen azért, 
mert általánosan mi ndenki által termesz- 
tetnek. Az általános termesztés bizto- 

u, sitja, tiszteletben tartja a tagok közti 
tulajdonjogot.

' Vegyünk erre példát az életből.
Ha oly vidéken, a hol általánosan szőlőmüve-ki hűt- 

Mári-

Királynő! ne marczangold szivemet, mely- 
" leltekenyscg oly mély gyökeret vert; ne ki- 

noztl azt, mely ngyis majd meghasad a bánattól!.
Avagy nem tudod, mily hőn szeretik egy-

l"',„St2-7 kÓ1<lí JallIí"’ ni,m 1'allKatva ‘'•irol-v el-| azokat kitalálni, amelyek nyilván egészen hasonlók 
etesére. — Hallgass meg tehát, egy kis eseményt ....

'"""’h'k el, mely beenged tekintened szivük rejtélyé- 
" • A lombos fák alatt, derengő holdsugárnál sétál 

(i'sze,'eLnes szív ; a férfi szerelemről, igézetről 
.' ’*1 hegyének, ki repesve hallgatja a szerelmi 
•ll égéseket, s hű lovagja karjaiba dűl; hozzá a 

11 "gány csattogatja danáját, s üdvözli hymnusával
,nol,ve1' e hét boldog lény köt .... Nem-| 

bk'1'? l *' ,'1,> h’^'^egeiu? S a nő, ki boldogsággal
111 edye.se arczára, nővérem a szende Mária. 

s a férfi Endre?
. Eltaláltad. Nos 
légyotthoz?

h - Meghal! Ha nem 
''«ly»n, még azt som

,.'gl,al' » lm hadser
""III S’/íl '1 , c —
11k.11 .'CZ' Vwó|,l‘ mártom kardomat;

"'"''ogtahmt, ki s:: y ............

vele 71 ““‘“W - feleié Janka
“elvivel'^ i"1"1 r"g-vv

• ) Ot In.,.gy ,.zísre Wron) s 
"fiijtandju kezét.

a szervetlen világ gépeinek mozgásaihoz. Gondoljunk 
, csak p. a szívre. Ez rendesen működő szivattyuké- 
' szüléket képez, szerkezetére és berendezésére nézve 
l egészen a szervetlen világ gépeihez hasonlít. Hogy

mit szólsz e kedélyes

Mert a községi tago': kölcsönösen érdekelve 
vannak, s nem akarják, hogy használatba jöjjön: 
.ma nekem, holnap neked“ elvnek alkalmazása. Az 

' elöljáróság nem késik kötelességének megfelelni, a 
tolvaj megadja tettének az árát.

Ily kölcsönös érdekre, az elöljáróság szigorú 
föllépésére azonban nem akadunk ott, a hol esetleg 
csak egy-két községi tagnak van szőllőkertje. De az 
oly helyeken a szellő lopása napirenden van; sőt 
gyakran a lopás szemtelenségig történik.

_o............. Ezek nem légből kapott, kigondolt dolgok, va-
pedig a szívnek mozgásai lelkűnktől egészen függőt- lódiságukat tényekkel bebizonyíthatnám, s gondolom, 
lenek, mindcuki előtt ismeretes tény. Mi szivünk M.V a t .olvasók.között is akárhány van, a ki az 

, , i , , ,, . . . . erre vonatkozó adatokkal tudna szolgálni,
mozgásait akaratunk által seiu késleltetni, som siet- -

. I „ De n dolog veleje most következik. Vagyistotni nem vagyunk képesek. testünknek ezen lég- n). mó(lon> „ mi utJou icbet,1(, azt 
fontosabb, zugában a működés a vérnek tovainoz- b 0 a gy üm ölesfa ten y ész t és 11 azán kba n 
ditása, épugy 11 vegyi alakulások rovására vau ala- általános foglalkozás ingyen, hogy n gaz- 
pitva, mint bármely más izomnál. Ki vau számítva, dálkodiis egyik vezér ágává váljék.
hogy az összes erőkifejtés, melyre izmaink képesek. Minden habozás nélkül kimondom. hogy egye- 
egészen egyenlő azzal, amely az élettelen természet- 11 ® *.  c9ll'i a. " tp’.8 j1,01 n ."‘J15,!1'/?1* k,‘11 n,"K"

B igjuii. vctnl a7 aia|10ti ott kcl| meukedvoltetni a ffvermn-
ben ugyanoly nagy vegybomlós mellett végbemegy. 
Szivünkben tehát egy kis gépet hordunk, mely egé
szen ugyanazon törvények szerint dolgozik, mint 
élettelen természet gépei. Tehát ragaszkodjunk a 
tételhez, hogy vaunak szerves állományi! gépek. Ilyen 
gép szeri! készülékeket testünk nagy számmal tartal
maz. Vallunk továbbá más gépszerll készülékek tes
tünkben. melyei, lényegében ugyan akaratunktól, •. T. ,l„lg.,zót,ü-sunl1 érveléseit mi i. ontjuk. Bárha
tehát lelkűnktől függetlenek, de bizonyos lókig lel- lendíteni tudnánk a dolgun. Szerk.

Minden habozás nélkül kimondom, hogy egve-

vetni az alapot, ott kell megkedreltetni a gyerme
kekkel a gyümölcsfatenyésztést és őket arra képesí
teni, hogy átlépve az iskola küszöbét, akkor is űz
zék e hasznos foglalkozást, melyben a népiskola min
denkor elősegítse őket.

Ennél alkalmasabb utat nem ismerek s hiszem, 
hogy nem is létezik!

öt, hanem apámat tud- 
kimélnóm, de igy...........

Iseregen keresztül kell is utat tőr
ei vesztem 

szemeit Máriára merte emelni.
végezz 

verem van, 
bár Endrét szereti, 

(Folyt, köv.)

Z á <1 o r (1 y u 1 a.

edye.se


A multheti győri vásár — a „Gy. K.“ sz . 
igen nyonge volt s minden oda mutatott, hogy 

' gazdaembor még nem pénzelt be idei tonnáséért u” 
vált az iparosok elégedetlenek ezen vásár forgjtóT 
vul. Szar.asimirba uludatott 8Ü2 drb. ló pedig sió-

Gyönyörű mézes hetek. Pápáról írják'1. 
„Győri Közlönynek,' hogy egy fiatal izr. legén'.. 
elment. Pápára nősülni, — jött, látott és győzött 

télit a menyegző, neje lett. Megkapta a iiozoZd 
>nn I..Í---- zR cgy adóslevelet kész.

A liatal házaspár

Magyar könyvesház. Aigner Lajos szép yálla- 
latónnk a „Magyar könyvesház“-mik vettük bb. 67. 

' 68. 69. és 70. füzeteit, melyek egv regényt a „bol
dogtalan**-t.  egv 5 felvonások vígjátékot „a rágalom, 
iskolájáét és egy beszélj- ‘ ..........
tartalmazzák. .

,,Hej. haj nem bánom, nekem b vau világom, 
ezt a nótát fújják most már kettesével, hármasával * - ■ - OJv<.uiv,

.... ........ ........ ............. . járó rongvszedií gyerkeink, kik ellen immár ne- Meglökött egy lányt, megkérte, megkapta Megtör.
^bXighiuwbim honvédszáza- gyedszel szólalunk fel lapunkban, kérdvén egy- Mm. .. mnnvnnzn. nme lelt. Menknnta „ b„..„...z. 
ászos kimenetele után B. Olasz-j szersinind az illető hatósági közegtől, vájjon ó.>sze- 
lonnan a kegyelmi rendelet foly- I egyeztothetőnek tartja-e a „varos- elnevezesevel az 
A i>>czáo-iin mrzdálkodott. Később ilyen már falu helyen is szűnő felben levő keie.-.-.

Vidéki és helyi hírek, I

Hirtelen halál. Békássy Lajos földbirtokos és 
volt országgyűlési képviselő szombaton d. u. neliánj 
percznvi szenvedés után szelhűdesben meghalt. Be- 
kássv *L.  kit tegnapelőtt tettek a Kálvária-sirtkertben 
az örök nyugalom helyére. 1823-ban született, liatal 
korában a kemenesaljai járás szolgabirája, aztán pe- 
dig az 1849 9-iki szabadságbarezban honyédszaza- gyedszer 
dós volt. E harcz gy«. -.......... - .
országba menekült, honnan a kegyelmi rendeld íoly- 
tan v ..., —.... - .i '.■'..'-..iii x
két Ízben a somlyó-vásárhelyi kerületet az ország
gyűlésen képviselte, városunkban, hol csak pár év 
óta lakott, kiváló szerepet játszott. A csa.. ;c,.,...... ......... .

„a szegény muzsikusát

kérdvén egy

szokásúnk a

...j,............... 300 készpénzbeli llóresssel és egy adóslevelet kész
elnevezésével az pénz helyett ugyanennyiről. ? ‘v‘.

ment Győrbe, hogy az apóst és anyóst meglátogass 
\'Xl..l. I ó ...il I I nl'iiVt'óeL' m*  ,1 í'inínl i? '

j....... v! panaszokkal tölteni be lapunkat, de ha mái íelszo-
um uiAuiu, v ....,.............. - aládi gyász- lalunk, s pedig ismételve felszólalunk^ <>i-
jelentés ekképen hangzik: llckássy Laura lérj. Tótli várhatjuk.
Lászlóné. Békássj- Aloizia, Tóth László s gyerme-I Kérelmünk............. ---- ~

Kamilla, - Békássy Antónia férj. Hol- érdekében és nevében ismételjük s megsúgjuk egj- 
■ I, Békássy Károly és Bé- szersmind. hogy más városokban sem történik mar 

........... ' ' ' összes sippal-dobbal a - rongyszedés.
Gv..Lk [ Még olvasóink emlékezetében lesz a győri 
felejt-1 kivégzés, melyben a felakasztott személj' a bitóidról 

s történt eltávolítás után tetszhalott állapotából lel- 
- éledt, s csak később halt meg; az igazságügyér n 
’>' következő kérdéseket intézte az országos közegész-

miszerint kérelmünk megballgatlassek. 
| Kérelmünket tehát ép hallérzékünk és idegeink

I jiít, benne n 300 Hóressel és az adóslevéllel ótai 
méltán el- ' niiyjiiiiiik. hogy tegye el. Az anya el is tette az a|.

kei Mária .
Ián Ernőné, Békássj’ (íyula, 
kássy Emília férj. Guary Kálmánná - az 
rokonság nevében is — megtört szívvel jelentik 
forrón szeretett atyjuk, ipa, nagyatyjuk cs f“’pj+- 
hetlen testvéreinknek Békássi B é k á s s y L aj o s 
úrnak 1848—19-iki honvédszázados s volt .......z ‘ -
o’Vülési képviselőnek Pápán folyó hó 24-én ». ............  — -- ------—- ......... ~ -i,5
órakor élte 56. évében tüdőszélhíidésben történt ségi tárnicshoz : a ) Helyesen prt-e el a tón 
gyászos elhunytát. A boldogultunk hűlt tetemei I. . ............ ...
hó 26-áu d. u. 4 órakor fognak a róm. katli egyház lyam alkalmazasa gyakorolt-e beloljast a telek
szertartása szerint saját kívánatéra a kálvária-1 désre. c) Minő rendszabályok áltál lehetne hasonló 
sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szt. I botrányos eseteket a jövőben elkerülni. A közegesz- 
miseáldozatok Pápán folvó hó 27-én d. e. 8 órakor ségi tanács e kérdésekre következőleg válaszolt : a.) 
a plébániai főtemplomban, és Békáson f. hó 28-án d. A törvényszéki orvos azt állapította meg, mit az 
e. 10 órakor a családi kápolnában fognak az Egek adott körülmények közt megállapíthatott, mi altat 
Lrának bemutattatni. Kelt^l’ápán, l>->". julius hó azonban annak lehetősége, hogy bizonyos külső 
25-én Áldás és béke hamvaira! .behatások által az életműködések ujbel megindittas-

Kóródi Péter úr, a ,.Legény bolondja-* ez. sanak. nincs kizárva, b) A tetszhalottnak íehlcde- 
nálvakoszorúzott népszínmű tehetsége.' szerzője, szi- sére befolyást gyakorolt testnek a bitófáról lei étele 

és*  volt művét a helybeli műkedvelőknek előadás után a rázatás sebesen vágtató szekérén, továbbá a 
.«etí átencedui. Huiiéliíik. Iiogv az. inten.lantiira: galvauylolyam alkuiniaz..‘.-a. Már a. rázatas aiaga 

' ’ " --:i . ’ - .... nnlóiv_ | jj. gyenge életjeleket idézett elő. c) Hasonló esetek
leikerülése végett a felakasztott test legalább fél 
óráig bitófán függve hagyassék, s azután még két 
óra folyásig a kivégzés színhelyén őriztessék.

Németországban, kiváltképen Berlinben ismét 
több halálozási eset, fordult elő egyéneknél, kik 
trichinos disznóhust ettek: oka ennek, hogy ott nem 
oly tiszta élelemmel hizlalják a disznókat, mint 
nálunk, azután pedig, hogy nagyobbrészt csak 
gyengén füstölve vagy majdnem fél nyersen eszik a 
disznóhust és a különféle vurstokat, inig nálunk jól 
megfüstölik vagy kifőzik a lmst. Berlinben május 
havában 13316*  disznót öltek meg, melyből hatban 

[találtak trichinát, mi 0. 45 11 „„-nek felel meg.
Pozsony városa a harmadik egyetemnek ke- 

i belében való felállítása érdekében emlékiratot szán- 
1 dékozik a képviselőhöz előterjeszteni, annak szer- 
i kesztése végett pedig bizottságot küldöttek ki. mely 
javaslatát elkészítette. Ebben igen helyesen kicmel- 
tetik az, hogy a bécsi, prágai és gráczi egyetemeket 
körülbelül 1600 magyarországi hallgató látogatja, 
kik nagyobbrészben a dunántúli megyékből és a 

[felső-vidéki tájakról kerülnek a nevezett városokba 
Is kiknek az országban visszatartását leginkább attól 
| várhatni, ha harmadik egyetemünk Pozsonyban | 
lesz, hová az említett vidékről részint hajón, 

: vasúton könnyen eljuthatni. 1 
körülbelül 200600 lakosra számíthatjuk. Ezekhez 
járul, hogy ^Pozsonyban a jogi akadémia egy- 

1 szerűen átalakítható jogi karrá, mig a bölcsé
szeti kart minden nehézség nélkül kiegészíthetni a 
még szükséges tanszékekkel. Az orvosi kar felállí
tására pedig a viszonyok oly kedvezők mint a főváro
son kívül sehol nem az országban. Ott az államnak 

] 20 év előtt épült és 380 ágygyal ellátott szép kór
háza van, melynek osztályai koródákká akármikor 
átalakítbatók, mi annál nagyobb fontosságú, mint
hogy az orvosi kar felállítása a többi karokhoz 

............. .. '__ ’ ; ez azonban Pozsony
ban az említett körülménynél fogva nem lenne je

lentékeny. Tekintetbejön még. hogy a városban 
'azonfelül 6 kórház van, 420 fekhelylyel, minélfogva 
remélhető, hogy a rendes tanárok mellett magán
tanárok szép számmal fognak az egyetemi tanítás-j 
!....i résztvenni. Igv hát minden Pozsony mellett 

, szód. Alig hihetjük, hogy midőn harmadik egyetem 
t más város' 

feltéve, hogy egyedül, 
az egyetemi érdeket, t. i. a tanításnak és tudomány-[ 

' Művelésnek minél sikeresebb eszközlését tartjuk 
■lőtt. Másként áll a dolog, ha az egye-'

forrón szeretett atyjuk, ipa. uugyatyjuk és

úrnak 1848—16-iki honvédszázados s volt oiw.il;
<1. u.

orvos a balál megállapítása körül, b) A galvanjlo-

vés volt müvét a 

és^a rendezőség rajta lesz, hogy ennek az engedély- j 
nek annál is inkább hasznát vegye, miután a szerző; 
oda nyilatkozott, miszerint előadás esetén a rende
zés tisztét elvállalja. Meg vágjunk győződve, hogy a 
netáui előadás minden tekintetben szép eredményt i 
mutatva fel.

A városi hatóság az adózó közönséghez a 
közetkező felhívást bocsátotta ki : .Királyi adó. 
illeték vagy városi pótlék hátralék fejében lefoglalt' 
tárgyak folyó évi augusztus hó 26-án eladás végett 
össze fognak hordatni; figyelmeztetik tehát min
denki. hogy a kellemetlenség kikerülése végett tar
tozását lefizetni siessen.* - Valóban táncz- és illlem- 
tauitónak kell az embernek lennie s Pápától távol 
tartózkodnia, hogy az ilyen felhívások elolvasásánál 
tűrhető állapotban érezze magát!

Laptársunk, a „ V e s z p r é in “ szerkesztője, 
Lévay Imre ur tollából eredt hosszabb tárczaczikk- 
ben emlékezik meg a Jókai-ünnepről. s igen hízel
gőén nyilatkozik a város vendégszeretetéről, a vár
kertről, Cseresnyés zenetársulalról, melyet, úgy
mond, reggelig elhallgatott volna. a főrende
zőkről, szóval mindenről, a mit látott és tapasztalt. 
E hízelgő nyilatkozat bizonyára jól esik édes mind
nyájunknak.

Krausz Gyula úr, pápai táncz- és illemtanitó, 
ki jelenleg Kis-Czellben tartózkodik, arra kért, fel 
bennünket, miszerint lapunk 58. számában reá vo
natkozó lóriink ellenében kijelentsük, hogy „a kis-j • 
czelli tisztelt közönség most mindeddig is a lógna- j 
gyobb pártfogásában részesíti s igy nevezett számban 
közlőitek alaptalanok. Arról is értesít, lmgy jó üz
letét csapott, mert a kis-czelli nagyérdemű közön
ségnek mind kedve úgy pénze is van. s hogy Ő hála 
Isten nagyon jól érzi magát a kis-czelliek között ! | 
örülünk, lmgy a lapunk 58. számában közlőit, 
hir alaptalan ! mert örömünkre szolgál, ha ebben a 
nyomorúságos időben van ember, és pedig pápai 
ember, a ki azt nmnhatja mag:' ” . .. ..........’ ”
érzi magát* - mikor mi még csak tűrhető állapottal] 
sem dicsekedhetünk. Szerk. i (

A polgári kör. melynek jul. 11 -én rendezett czil’ra- j. 
kerti mulatsága oly pompásan sikerült, mint hall
juk augusztus 7-én újabban készül g.................
csapni.Ezen mulatságokat városunkban az ogyedüliok 
lévén, melyek aránylag kevés költség 
sek és kedélyesek szoktak lenni, ismételve r................
azok a t. közönség figyelmébe. Részletesebb pro- 
grammot annak idejében hozni fogunk.

La Comtesse Wottems Edlitame grófné, ki | szemünk ............ B, .............. v
leányával Jókai előünnepe czim alatt hangversenyt tem székhelyének megállapításánál Túlzott rokon
akart rendezni, ezen szándékát ki nem vihetvén ál- szenv, nem indokolt idegenkedés, vagv másnemű 
litólag több rendbeli adósságok hátrahagyásaival kiszámíthatlan melléktekintetek szerepelnek. Ha 
távozott el városunkból. Mivel akadnak, kik abból a i azonban ily tényezők lesznek erősebbek, mit hinni 
körülményből ítélve, lmgy nevezett grófné meghívó ön-m akarunk, akkor lehet ugyan az egyetemet sok
jegyei nyomdánkból kerültek ki, azt állítják, lmgy | kai tetemesebb költséggel inás városban is elhe- 
a comtesse a „Magyar Vidék** protekloratnma alatt , lyezni. de ezen esetben előre biztosan mondhatni, 
készült eoncertirozni, ki kell jelentenünk, hogy a 1 hogy az uj főtanoda nem igen fogna a hozzákap- 
grófnő szerkesztőnk lakását felkereste ugyan, de fő- esoít reményeknek megfelelni.
kép azért, hogy a polgári iskola egyik zongoráját A zürichi kantonban azon folyamodvány,

kél

iiH-i cs p.cug papa kóii-st lpgtö|)b Jíölts(',ggp1 j/ir;

Imi n-z ..miit,dl k ö.ii 1 in ói. v 11 ól

mállómba, szorgosan be is zárta kulcsát zsebébe 
tevén. Éjjel a menyecske felkelt, az anyós zsebéből 
a kulcsot kilopva, vele felnyitotta az , almárioinot. 
Kivette férje tárczáját a 300 Hóressel és apja adós
levelével, azután elillant. Reggel a fúrj felébredt 
bámult, hogy nejének bűit helyéi találta, de még 
inkább bámult, midőn tározójának is bűit helyét ta
lálta az ahnáriomban. Tiszteljük az ilyen házassági 
mézes heteket. Történt pedig ezen eset a lefolyt 
győri országos vásár alatt.

Lenyiiták a hajukat. A czigányok elretten, 
lésére több helyütt sikerrel alkalmazzák már azon 
hasznosnak bebizonyult gyógymódot, hogy hajukat 
lenyirják. Így tett a debreczeni kapitány is. ju 
csapat csavargó tolvaj czigányt vittek be a város
házára., Írja a „Debreczeni ellenőr.* - A kapitány jól 
tudta hogy ezek semmi módon ki nem tilthatók a 
város területéről, mert mindig visszaszöknek, de azt 
is tudta, hogy végkép elijoszthatok, ha hajukat le
vágják. Le is vágták. Egy czigányasszony három 
esztendei börtönt vagy 50 botütést kért inkább, 
csakhogy a haját ne bántsák. Levágott haját nagy 
jajveszéklések között egy rongyba göngyölte s ma
gával vitte. Tiz forintot Ígérlek neki, de nem fo
gadta el. Az egész utón azt kiabálta, hogy miként 
kerüljön ő most már szégyenszemre a nemzetsége 
elé. Talán nem ártana, ha ezt a büntető rendszert 
nálunk Pápán is alkalmaznák, mert hozzánk is a 
kelleténél többen szoktak ellátogatni a közönség 
nem nagy gandiumára.

Petőfi Vörösmartynál. Alikor Petőfi „Ciprus
lombok *• czimű versfüzérét utólszor olvastam, a 
sors összehozott egy koros urbölgygyel, a ki Vörös- 
martynak rokona és úgy Vörösnmrtyról, mint Pető
firől sok érdekes adatot mondott el. Egyike Petőfi
nek Vörösmartynál tett látogatásáról szól. Vörös
marty különösen ősz felé nagyon szeretett Ágotán 
időzni, rokonainál, azaz fivérénél, a hol csak azt az 
egy szokását nem szerették, hogy abból a szobából, 
a hol aludt, sehogy sem tudták kimozdítani, WA 
többnyire azzal csalták ki, hogy „vendég van.*  Így 
aztán ez a csel elvesztette az erejét; hanem egy
szer kivételesen korán kelt föl és akkor a házikis
asszonyt elkísérte a kamarába és ott egy ideig 
beszélt, aztán újra visszament. „Egyszerre csak egy 
kicsiny, sárgakabátos fiatal ember mutatkozék1-, 
mondá az urbölgy, „a kit én mesterlegénynek néz
tem, s ki Vörösmartvt tudakolta. E» az ajtóra 

j mutattam és nem törődtem vele tovább. Hanem 
’ „Asszo-

vendég van!“ Kicsoda? kérdem. Hát 
’ Petőfi, az a liatal poéta, a ki olyan szerelmes Etel
kába ! Petőfi akkor ott maradt ebéden náluk és 
Vörősmartytól sok reménynyel és biztatással terhel
ten vált el. Vörösmarty szinte indulatba jött, mikor 

..................... • .... .... ...».... 1.,'íl w.
................. ki a poéta. Ingerülten 

No pedig meglássátok, hogy abból még

■...i.d részint I egyszerre csak jön Vörösmarty és kiáltja -.
Pozsony kerületét | l,.V°k1 vendég van!“

grnnd murit
• , Sz.vi. >i»uvv|un, nugj iiiiuvn 11<<1111<1

•g mellett ncpe- (elúllítíísáról van szó, Pozsony mellett 
inek.’.e ajánljuk erodmónyosen szóba jöhetne,

azt mondták neki, lmgy abból az ifjú emberből bi
zony néni igen látszik l ’ 
mondá: „I" , „ ...........
nagy költő lesz !“

Amerikában kereskedést űznek 
czimmel, azt bizonyos formálitások és 
dollár lefizetése után meg lehetett vásárolni. Eg.v 
amerikai iij>ág -szerkesztő ennek véget akart vetni, 

leghíresebb ilj- okmánygyártótól különböző

„P. H." 
a doctori
65 inon

es a leghíresebb ily okmánygyártotói Kiuonuu/.v 
nevek alatt 8 orvostudori oklevelet szerzett magá
nak a philadelphiai egyetemtől. Ezen bizonyítvá
nyokkal kézben az oklevélgyárost bárom czinkos 

i társával együtt elfogatta. Ezek már mintegy 3000 
hamis oklevelet adtak el. Meglehet, hogy nálunk 
is léteznek ilyenek.

Szerkesztői levelezés.

kölcsönbe kérje. Szerkesztőnk akkor vidéken időzvén, hogv az oltás kényszer megszűnt el tessék, népszavá- 
a comtesse-sal nem is beszélhetett annál kevésbé pe-. zás alá bocsáttatott, midőn 28789 szavazat 23115 
dig protegálhatta, s igy az egész komédiához semmi ellenében az eddigi kényszer fentartása mellett nyi- 
köze nincsen. I latkozott.

Acsculap. Illetékesebb helyen, a mai számban. Az 
érdemes a megfontolásra. Üdvözlet I ,

O. N. A természetrajz nem ismer kétlábú b«g®ra»’’ 
a társadalom igen. Ezek a csodabogarak. Máskép nem Vála
szolhatunk.

V. S. Bpest. Mit mivel?
S. Ö. Bpest. Quousque faluiéin? t
A tó tündére. Igen gyenge. (Mitől jobbakat vaun • 

miéri e pongyolaság?
M. K. Czgld. Lóvéi ment. megkapta-e? . .
A szünidők alatt. A közlendők közé soroztuk. !•". 

ügyekről, napi eseményekről semmi tudomásai' .
K. M. B.-Gyrmth. lntízljwlllbik. Ldmelwt. vitr.l«« 

Hát a „füzet44 Imi maradt ? i ; A
K. Gy. K.-Czll. Az illető „jó ur*-at valóban csak .1 

akarat vezethette, mert ellenkezőre alig van "ka. ,,
P. K. Srsf. I gy lesz. A szám csak tévedésből niarau 

el. Készen van e már a kirándulási terv?

felelős szerkesztő: Bánfi Jrínos.

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


