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négyzet centimeternyi tér szerint számít
tatnak. — Egyszeri beiktatás ára minden 
négyzet centiméterért 1 krajezár.—Bélyeg 
külön 30 krajezár. — Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

Ne kényeztessük a gyermekeket.
11.

Semmi esetre sem az ellen
kező e 1 i á r á s, a rideg, kemény, 
mértéken felüli bánásmód, zsar
noki li a t a 1 0 in. s z e r e t e t 1 o n s é g, 
melynek szómos nyilvánulása a gyermek ártat
lan kedélyét izgatja, szellemét oltompítja szive 
nemesebb érzelmeit kiöli. ” ’ ' '
szüksége s, li o g y 
gyermek között 
alkotta kapocs, 
legyen; szere 
mekét, de no 
n e ni é s z s z el 
gyöngéd, de 
f a j u Íj o n el 
azért kényezteti el
—a szülő gyermekét, mintha nagyon szeretné, 
hímem mert nem szereti eléggé: mert 

ni szeretni tökéletesen anv- 
szerein i.“ A 

f o g v u józan 
Beszélgessünk a 

hanem a

0 k v e t o t1 e n 111 
a szülő é s a 
a tér in é s z e t- 

a szeretet, meg- 
a szil lő gyer- 

k s z i v v e I ha
legyen h o z z á 

g yö ng é d s é g e ne 
gyengeséggé. „Nem 
— mondja Legouvé Ernő

s s o 
c s a 
is;

r o s s
a y i, mint kevéssé 
szülői szeretetet kezdettől 
ész korlátolja, mérsékelje. — 
gyermekkel ne a li i z e 1 g é s, 
jóakarat szolid hangján ; hallja az igazat.. 
Daez, harag. követelés utján mit sem csikarjon i 
ki tőlünk : ez esetlton legyünk hajthatatlanok. 
Az egyszer kimondott „110111“ szó érczfal legyen, 
melyet semmi kunyorálás meg ne rendítsen és 
melynek ostromlása a gyermek részéről haszta
lan erővesztegetésnek bizonyodjók; tanuljon 
lemondani. „Kinek — mondja Eötvös — gyer
mekkorában minden kívánatét teljesítették, vagy

legalább minden egyes esetben hosszasan ma-igeivel és akadályaival megkezdhessünk, 
gyarázták, miért nem teljesíthető kivánata, kit,itatni kell a gyermeket az erények tiszteletére, 
egy szóval, úgy neveltek, hogy mikor az élet- ezeknek társadalmi fontosságára, sőt szoktatni 
be lep, habár semmi különös baj nem éri, sőt kell ezek gyakorlására és követésére, de eszély- 
akkor is, ha a legkedvezőbb körülményekbe jő, | lyel és a maga idejében ; mert : „Legyen át- 
— mégis csal alva érzi magát: az nem sok kozott, — mondja Eötvös — ki a gyermeknek 
szerencsére számíthat.“ A túlságos és gyakori akkor, " ‘........................... w‘
jutalmazások megrontják a jellemet.*)  A mit a virágok helyett borostyánt mutat. “ Vagyis va- 
gyermekben dicsérünk, annak legyen erkölcsi lóságos bűn a .............. j
értéke, különben csak a hiúság tüzére olajat ön- teflon törekvésekre föllovalni, dicsvágyra ösz- 
1 ilnk ; igy például, ha a gyermek testi szépségeit — ]" 
a miben neki semmi erdeme sincs — dicsér
jük. Különben is ne dicsérjük felette s legke
vésbé szemben, mert korán elbizakodhatik s a 
láng hamar füstté lohadhat. — Ha az ember 
indulatainak és szenvedélyeinek rabjává lesz.
elveszti a lélek nagyság ama vonását, mely; mint már a régiek is mondták: csak ép testben 
kiváló sajátsága annak, ki kötelmeit lelkiisme- lakhatik ép lélek.
rétesen teljesíti. A szülő feladata tehát gyér- Tekintse a szülő gyermekében az élet kü- 
mekét erősíteni a szenvedélyekkel való megküz- lönféle viszontagságainak kitett embert; képe- 
désre, ós nemes akaraterélyét lehetőleg emelni. | sitse őt azok elviselésére, leküzdésére, hogy 
Mert

Ok-

mikor még boldognak erezhetné magát,

gyermekeket idejekorán elérlie-

, tönözni, mert a gyermek még nem kifejlődött 
egyéniség, ki saját nagy erkölcsi ideállal bír
hatna .. . . “

A testi elkényeztetésnek ellenszere a test 
edzése.

Gyenge test gyengíti a lelket; vagy, a

T á x c z a:
Szomorú és bús az erdő . . . .
Szomorú és bús az erdő
Most borul rá az alkonyat,
A kék egon úszó felhő
Öntözi a virágokat.

Szép csendesen lassan susog 
Az erdőség lombozatja, 
^S.V-eg.V ágon a vadgalamb 
Magzatjait elringatja.

Mélabúsan zokogva zeng 
Az ág bogán egy csalogány, 
S elandalodva a zenén, 
Szivem verését hallgatám.

Petőfi szerint :
„ Félénk eb a sors, csak csahol ; 

A bátraktól szalad,
Kik szembe szállónak vele ! . . . 
Azért ne hagyd magad."

Vagy a mint Arany Írja:
" w Előtted a küzdés, előtted a 

Az erőtlen csügged, az erős 
És tudod, az erő micsoda ?

pálya, 
megállja, 
Akarat,

Moly előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.*

És valóban az akaratéról}- nem csekély 
I fokára van szükségünk, hogy az élet nehézsé-

•) Csakhogy ezt meg akkor sem hiszik el az illetők, 
hogy lm tudjak, lmgv Eötvös és nem más mondta I

ogykoron önmagát és övéit fentarthassa; hogy 
a nehezebb, kitartó munkára is való legyen ; 
tudjon megélni, ha kell, Szibéria sivatagjain ép 
úgy, mint a Sahara pusztáin; ne legyen túlér- 
zékeny az időjárás változásai iránt; a testi fáj
dalmak alatt ne roskadjon azonnal össze. Legyen 
a gyermek büszke arra, hogy egyet-mást 
elviselni tud; azért apró bajain ne szánakoz
zunk, mert nyugtalankodásunk még inkább 
megijeszti őt és érzékenységét fokozza. A fiuk 
nevelésénél az önállóságra különös súlyt kell 

■ fektetni ; azért mondja Petőfi oly szépen :
„Ha férfi vagy, légy férfi
8 ne légy hitvány gyönge báb,

- - Te reszketsz Francesco, belőled a lélénk- vezető, tájékozottnak látszott lenni, egyenesen a 
ség beszél. Hol maradt hírhedt bátorságod? Eltűnt herczeg termei felé indult.
az végleg, hogy silány gyávaságnak adjon helyet?

— Nem Bertrand, gyáva nem vagyok, arról 
tanúskodhatok az elle nség, melynek bátran szemébe 
néztem, de e gyilkosság ....

— 8 midőn bátyádat ölted meg?
Azt önvédelemből tevém, mig most mint

kibérelt gyilkos . . .
valaki közelit, mondá hirtelen

— Helyben vagyunk — suttogd, midőn egy 
értek — Bertrand, most kezdd el

Idegen földön.
T»rt1ül0|„,| cibcaáií, pÓ8„ Kdrolytól.

(G. folytatás.)
a . Alimljárt mondáin, hogy rászed — feleié 

— hogy csak tőrbe akar ejteni.

— Csitt! 
Bertrand.

A homály 
költ férfi alakja 
jök tartott. Arczát álarca boritá, mely annak 
fsait eltakarta.

— Készen vagytok? - kérdé közelebb
' elváltoztatott hangon.

— Készen; felelék azok.
— 8 a hurok ? . . .

Nálam van — mondá Bertrand.
__Vgv hát menjünk. Íme előre odaadom ok; 

pedig kö-

ködéből valóban egy köpenybe bur- 
bontakozott ki, ki egyenesen felé- 

voná-

lépve

Hiányaitokat, s a kitűzött dijat; most 
vessetek.

Pokol ne hagyj el — suttogá 
miközben társát és az lílarczost követé. 

Némán haladtak végig az udvaron, s egy nyi
tott ajtón az épületbe léptek; az álarozoa, ki őket

folyosó végéhez 
szerepedet.

Bertrand a 
kopogott.

— Ki az?
— Én vagyok! kamarásod fia Bertrand, fftlség 

— mondá Bertrand — a királynő kéret magához, 
valami fontosat óhajt mondani.

— Rögtön nálad leszek — feleié Endre.
.......... Kevés váltatva megnyílt az ajtó, s 

azon Endre lön látható, ki sietett neje kívánalmá
nak eleget tenni. Az ismeretlen és Francesco hátra
vonultak úgy, hogy Endre őket a félhomályban nem 
láthatá.

— Hol vagy Bertrand? — kérdé Endre.
— Itt vagyok — feleié az előugorva, s át

ölelni igyekezett őt.
— Félre utániból nyomorult — kiáltá Endre, 

látván, hogy orvul támadtatok meg. Fejéből elszállt 
a mámor, a józan megfontolásnak engedvén helyet; 
tudta, hogy fegyver nélkül e haramia ellenében 
mire sem mohét s fegyverei a teremben vannak; 
azokhoz kelle eljutnia.

Francesco átlátta tervét, egy ugrással az aj
tónál termett, berántá azt, s rácsavará a kulcsot.

közelí ajtóhoz lépett és halkan



Mit kcnv és kedve szerint lök
A sors i’débb odább."

A gyermekei még zsenge korában sem 
szaluul kényeztetni. Szokjék a győrinek,a mint 
csak képes, tagjait használni, azért nem szabad 
őt pólyázással lenyűgözni. hordozással tétlen
ségre kárhoztatni. Ama sok készüléknek, mikkel 
a gyermekeket kOrülsiinczoljtík. nehogy valami-, 
kép fájdalmat érezzen. az a következménye, 
hogy nagy korában is bátortalan és tapaszta
latlan marad, annyira, hogy tíiszúrástól halálo
san megsebesülve véli magát és egy vércsepp 
láttára is elájul. Az ily nevelés nem arra ok
tat. mint kell a bajt elviselni, hanem, hogy 
minél fájdalmasabban érezze. No tartsuk a 
gyermekeket semmi jótól vissza, a mit szívesen 
eltűrni kész. Mily balgaság némely szülőtől az 
a hit, hogy gyermeke csak akkor egészséges 
lesz, ha folyton elzárt szobai levegőben tartja. 
Az ily gyermek olyan lesz, mint a légsuly- 
mérő, megérzi az időnek minden változásait, minek 
előbb-utóbb áldozatul esik. — Általában véve 
a sanyarú életmód, hogy egyszer szokássá vált, 
szaporítja a kellemes érzések számát, holott az 
elkényeztetés számtalan kellemetlenséget szül 
az elkényeztetett számára.

Az életben való boldogulás egyik föltétele 
— mondja egy angol iró — az, hogy legyen 
az ember testileg jól kifejlett. — Korunkban 
ugyanis az élet verseny-küzdelme oly erős, 
hogy a megkivántató erőfeszítést, sérelem nél
kül, kevesen tudják elviselni. Ezrek törnek 
meg azon erős nyomás alatt, melynek alá van-| 
mik vetve. Hogyha ezen nyomás még nőve-1 
kedni fog, — pedig ez igen valószínű — 
erősen meg fogja próbálni a legépebb testal
katunkat is. — Ennélfogva különös fontosságúvá 
válik, hogy a gyermekek nevelése úgy legyen 
kezelve, miszerint azok ne csak szellemileg és 
erkölcsileg legyenek képesítve a fájok várakozó 
küzdelemre, hanem testileg is el tudják hor
dozni a szerfelett nagy erőfelhasználást.

Ne kényeztessük tehát a gyermekeket; ne 
tegyük őket egész életükre boldogtalanokká!

Neveljük őket úgy, hogy az élet kelle
mességeit és kellemetlenségeit egyaránt elvisel
hessék 1 Zádor Gyula.

A jóslásokról.
(Müvolödostiirtúwlmi knrezolat.)

A mai emberiséget szeretik czivilizáltnak, föl-j 
világosadnak feltüntetni. Némelyek merő optimizmus
ból minden téren csak haladást, minden tekintetben I 

javulást látnak. Pedig hejh! nem mimi arany, a mi 
lényük. Tekintsük csak figyelemmel a különbözői 
babonás szokásokat, a nem lesz nehéz meggyőződ- 
Iliink arról, hogy az emberi ész tévedései legko- 
vésbbé som színitek meg, s a babonái -a nézve 
napjaink csak annyiban különböznek a középkortól, 
hogy a csalások sokféle nemeit most már legalább 
nyilvánosan nem szentesítik , egyébként az emberek

ostobasága még mindig oly diadalt ünnepel, hogy a 
letűnt századokban uralkodott sötétség bajnokai 
bátran megirigyelhetik a mi viszonyainkat.

Azt hisszük, hogy érdekes s tán hasznos is 
leszen, na néhány oly babonának, melyek még most 
is bőségesen burjánoznak, történéli fejlődéséből 
közlünk adatokat, annyival is inkább, mert emberi 
természetünknél fogva mások szemében könnyebben 
észre szoktuk venni a szálkát, mint a magunkéban 
a dorongot, s dédapáink tévedései tán megóvnak 
bennünket ugyanazon hibák elkövetésétől.

Lássuk hát az úgynevezett jövendőmondáso
kat, melyek eléggé igazolják, hogy mi sem vagyunk 
jobbak a Deák vásznánál, móri valamint apáink, 
úgy mi sem elégszünk meg azzal, hogy tanulságot 
vonhatunk le a múltból, s a jelenből okokat sze
rezhetünk a tervszerű cselekvésre, hanem erőszakkal 
le akarjuk tépni a messze jövendőről és a titok 
fátyolét, minden áron már előre tudni akarjuk ké
sőbbi sorsunkat. Természetesen a régiek erre 
nézve sokkal több eszközt használlak föl, melyeknek 
legnagyobbrészt ma csak játékra szolgál, mini pl. 
az unaloműző tarokkártya, a ko czkajáték stb.

Más módok ismét egészen eltűntek, mint pél
dául az állatok belrészéből való jóslás, melyet a 
maláj oknál, l’olyuenia lakóinál, különböző ázsiai 
törzseknél, sőt Peru inkáinál is megtalálhatunk. 
Kiírton kapitány Közép-Afrikéról irt tudósításában 
elmondja, hogy a mganga vagyis bűbájos hogyan 
eszközli az istenítéletet, amennyiben egy tyúkot 
megöl, szétbontja s belső részeit vizsgálja: ha a 
szárnyain valami feketeség vagy hiba van, akkor az 
a gyermekek és rokonok hűtlenségét, a háígcrincz 
az anya és nagyanya vétkes voltát stb. jelenti. A 
rómaiak haruspexei, kik a Constantán császár előtti 
időkben mintegy 70-en voltak, mint papok az áldo
zati barmok beiéiből, a füst járásából stb. mondtak 

jövendőt. A csontokból történt jóslás némi nyomát 
a Márton napi lúd csontjából 'erős vagy gyenge 

télre való jövendölés még ma is mutatja.

kefét, pirosat vagy tüzet látni az álomban. Gon
doljunk továbbá Artemidoroszra, a tudós álomlbjtőro, 
ki Hadriánus császár s az Antoninusok alatt élt 

Hatalmas úr jóslás tekintetében még ma is Kómában, s azon klasszikus szabályokra, melyek az 
Morphens Ő kigyelmessége, s az ákombákom-féle ő „Oneirokritika*  c.zimü álomfejtő munkájában 
illiisztrácziókkal gazdagon ellátott álomkönyv disz-' foglaltatnak. (E mii a régi szokásokról, orkölcsök- 
kütésben ékeskedik sok előkelő urbölgy asztalkáján, ről, szimbólumokról stb. igen sok becses adatot 
s megvan, noha a sok használattól kissé rongyos nyújt; első kiadása Velenczében 1518-ban jelent 
állapotban, a szegény ember kunyhójának mester- meg.) Nézzük aztán a középkor erre vonatkoiA 

fejtegetéseit egészen a mai n. n. csíziókig, mely — 
hiába tagadnék — az alsóbb nóposztálynak ugy-

gerendája alatt is.
Az álomból való jövendölés mestersége, az 

úgynevezett oneiromantika nagy szerepet játszik a 
bibliában. A t. olvasók ezt bizonynyal mindnyájan 
olvasgatják, s így elég egyszerűen hivatkoznunk 
József jóslataira (Gencsis XXXVII. XL. XLL) Az 
álomjóslás mestersége, mely az álomban történteket 
jelképileg értelmezi, az alantabb álló emberi tör
zseknél sem ismeretlen, mint ezt a jeles angol iró, 
Tylor Edward. a mivelődés kezdeteiről irt munká
jában hiteles adatokkal bizonyítja. Ausztráliában 
például egyszer egy egész törzs odahagyta előbbi 
lakhelyét, mert egyiküknek álmában egy bizonyos 
bagolyfaj jelent meg, s ezen álmot a jós arra ma
gyarázta. hogy a törzset egy másik törzstől meg-

!támadás fenyegeti Kamcsatka lakói, — mondln 
ISteller, az ólmot uagyfontossópinak larlják « 
némelyiknek igen különös jelentést tnlujdo'uihuiak 
így pld. ha a betűkről vagy kutyákról álmodtak,ez 
azt jelentette, hogy orosz utazók fogú ; 
jönni stb. élt. A suliik, kiket a tapasztalás 
megtanított arra, hogy az álmok közvetlen teljmib 
lésére nem igen számíthatnak, a dolog javítását 
próbálták meg, amennyiben az ellenkező véglethez 
nyúllak. így Int egy betegről azt álmodták, b0,,v 
meghalt, látták, hogyan hánynak reá földöt a sírba 
zokogást. hallottak stb.. akkor azt mondották, hogy 
az illető meggyógyul, mert haláláról álmodtak. Ha 
pedig lakodalmi tánczról álmodtak, az szorinlök 
temetésnek a jele volt. Lehetséges, hogy a 
ez ismoretes alapelveket az európaiaktól sajátították 

|el. S ha nem, ng.v ők ugyanazon ferde jogikéval, 

mint a mi őseink, dolgozták ki amaz axiómát, hogy 
.az álmok a valóságban épen ellenkező tényékké 
válnak. Ha a klasszikus ókorban, a Keleten, tovább;')

: az újabb időkben szokásos álomfejtések hosszú so
rán áttekintünk, aligha remélhetjük, hogy ezen 
magyarázatok eredeti értelmét felfogjuk. Néhány 
ilyen álomértelmezés olyatén vonatkozásokon alap- 
szik, melyek azon korban érthetők voltak, ma azon
ban előttünk egészen homályosak. A mohamedánok
nál szokásos azon magyarázat, hogy a tojás 
asszonyt jelent, mert a próféta szerint az asszonyok 
fészekben elrejtett tojásokhoz hasonlítanak, oly 
példa, mely világosan igazolja, hogy mily messzire kell 
néha keresni az ilyen álomfejtések alapeszméjét. Sok 
magyarázatnak tán gyakrabban bekövetkezett valami 
jó vagy rossz esemény adott létet ; a legtöbbnél 
azonban egyáltalában érthetetlen, mysztikns az 
összefüggés. Vegyük csak a mohamedánok eszméit, 
kik szerint jó jel valami fehérről vagy zöldről 
vagy vízről álmodni, ellenben rossz jel valami le

szólván legkedvesebb olvasmánya, s látni fogjuk, 
hogy a régi szabályok még mindig megtartották 
érvényüket, s a közönség ma talán még inkább 
hajlamló önmagát olyan ostobaságokkal ámítani, 
hogy pl. kígyótól íildöztetni rossz asszonynyal leendő 
bajt, kedvesét megölelni — nagy szerencsét je
lent stb.*)

Ezek a példák még tán megjárnák, de tessék 
olvasni a ponyván árult s dús kelendőségnek ör
vendő álomkönyvet; találhatni ott olyan logikai

*) Hisz eme li fele po ostobaság. Avagy nem szeren
cse — -? Ejnye, ejnye I)iogenes(?)

 Szerk.

Most teljes sötétség fogé Őket körül. Endre 
belátta, hogy még csak egy menedéke maradt; 
erős kezekkel taszító magától Bortrandot, s a folyo
só kijáratát igyekezett elérni. De ott állt az álar- 
ezos, ki hevesen löké vissza a közeledőt; úgy. hogy 
ez megtáutorodott.

— Gyilkosok kiáltó bőszülten, — kik Így 
Fontatok a védtelenre, gazok, kik életem ellen tör
tök, félre utániból!

S eközben minden erejét megfeszítő, hogy a 
gyilkos kezek közül kimeneküljön. De mint az orosz
lán prédáján, ugv csüggott Bertrnnd Endrén, inig 
Francesco a hurkot vető nyakába.

— Segítség! gyilkosok! - kiáltó Endre lát
ván, hogy nem szabadulhat meg támadóitól.

..... A hurok feszült; Berlrand gáncsot ve
tett Endrének, ki megbotolván földre zuhant.

Az álarezos, ki eddig tétlenül állt s összefont 
karokkal szemléié a tusát, most közelebb lépett. 

Miért törtök életem ellen kérdő Endre' 
fuldokolva - kit bántottam meg - hogy élete
met — kioltjátok?

Máriát, bűnös szerelmeddel suttogó fü
lébe az álarezos.

— Károly hörgő a haldokló alig hall
hatóan.

.... A kötél megfeszült; egyet rándult Endre | 

teste, s azután nyugodt maradt .... a lélek elvált 
attól .... Endre megszűnt élni ....

— Vessétek le a bitor testét — szólt az ál
arezos a gyilkosokhoz, l. k meredt szemekkel tekin
tettek áldozatukra — dobjátok a kertbe, lakmároz- 
zanak az ebek busán.

Azok fölemelték a tetemet, a közeli ablakhoz 
vitték, s nagyot lódítottak rajta .... Egy zuhanás, 
s a bíborban született királyfi ott feküdt a kort 
bokrai közt, megfojtva, temettetlenül ....

........... lanka még mindig ott állt ablakánál. 
Hallgatódzott a legkisebb neszre, mely az éj csend
jét megzavaró . . . Most nem csalódott, —- ez valóban 
sogélykiáltás volt, mely hozzá áthatott .... Tehát 
marják már a vérebek áldozatukat? .... Most is
mét egy uj kiáltás s azután elcsendesült minden. 
Hideg borzongott végig testén; visszalépett az ab
laktól. s betéve azt. Pár perez múlva Károly lépett 
be hozzá.

— Megtörtént — mondái — Endre nem él 
többé; leszolgáltam a vérdijat, melyért Mária kezét 
elnyerőm, s nem tartozom neked semmivel. De ki
rálynőm, útjaink most elválnak ; ismerni tanultalak, 
eléggé ismerni, hogy rettegjek hatalmadtól; de je
gyezd meg, diirazzói Károly ellen ne fordítsd fegy
veredet, mert benne méltó ellenfélre találandsz.

S ezzel elrohant. Janka magára maradt, s

bámulva tekintett Károly után. Mi vezethette Ká
rolyt o kemény kifakadásra ? . . . . Agyán különös 
gondolat czikázott át; hátha nejét akarja királynővé 
tenni, s a tróntól őt. megfosztani ? .... S tovább 
fűzé gondolatait. Agyában az egész pokol tombolt 
vad gyűlölettel gonosz terveket koholva. Álom nem 
jött szemére, a fölkelő nap ébren találta őt, vívód
va, küzdve önmagával.

A környezetben elterjedt a hir; Endrét meg
gyilkolták, s gyilkosai megszöktek, kilétük ismeret- 

| len. Janka kora reggel visszaindult Nápolyba; nem 
mert többé azon fedél alatt maradni, mely alatt 
áldozata nyugszik, nem meri annak merevüít voná
saira tekinteni, léit, hogy a megkékült ajkak átok
ra nyílnak, s fülébe dörgik: Gyilkos! hitszegé!..-

Endre ott fekszik összezúzott testtel az ablak 
alatt. A felkelő na], sugarai körül folyjék a holt
tetemet, fénykoporsóba borítván azt . . .

.... Húrom napig temettetlenül hevert teste 
az ablak alatt, csak harmadnap teinetteté el őt 
Monté Scagliosó, kit a rémbir Aversaba vitt. Elte- 
meté csergő patak mellé, hüs árnyu fa tövében, 
melyről csalogány énekelt az álmodénak hazájáról, 
a szép Magyarországról ....

(Vége köv.)



.z b.-i lio<'V szinte megszakad az emberi 

""''"^jiiroiuautia vagyis a kózjóshis, mar a rógi 

vsziitba'i ás HáliAbun is virágzott, hasouló- 
^todiíbau, hol nagyon gyakran hallhatni még

. kifejezést: „Ez kezemben meg van Írva.- 
»ia li,“ e „eme a tenyér vonalai közül egyiket 

■ÍÜS'^ísikat szerencse vonalnak nevezi, a körmök 
‘''h’. "foltjaiból aggodalomra, halálesetre következ- 
íltb ' g *a jövendölés ezen módjának állítólagos 
tetdS“zeresitője cesenai Antioco Tiberto. Nagy mes- 
r volt " kézjóslásnak bizonyos Bartolomco delin! 
Ulí. bolognai születésű kalandor, ki annyi szeren- 

jövendllit, hogy a nép gyíllöletét ma- 
* yonría, csak ruhája alá rejtett fegyverekkel 

,'t járni az utezán. A bolognai uralkodó család 
""! tágjának szintén megjövendölte elüzetését, 

I is ez őt saját házában egy favágónak öltö- 
bandita által agyonütötte 1501-lmu. Hz. a della 

1 kit általában l.'ocli’S Ihirtholomilnsnek ncvez- 
munkát is irt az ő esztelen tudományáról, 

halála évében jelent meg, s még ugjanazon 
’idluin Németországban is elterjedt.

Az előbbi móddal párhuzamos a kártyákból 
való jövendölés, melyet leginkább kecsciket vesztett 
agífUÍÍk, s néha öreg férfiak űznek. Ez a mód nagy 
ucvezclességre telt szert a franczia forradalom és 
I Napóleon idejében. Párisban Denormaml kisasz- 
^.f>iiv, ki a kártyák egy külön rendszerét léptette 
éh’llie. s kinek jóslataira nemcsak a rémuralom 
liósc Robespienre, hanem a világhódító korsikai 
katona is babonás áhítattal hallgatott, a jövendölés 
elleniének nagy elterjedést biztosított. Nevezetesen; 
Josepliine császárnőt is leglmzgóbb hívei közé szá
míthatta Lcnormand. Egészen más kártyarendbzert 
készített bizonyos Sulin. Rendesen azonban a közön
séges haniz.ia kártyákat szokták e czélra használni. 
Az eljárásuk e világcsalóknak nagyon egyszerű. 
Fődölog a lehetőleg kétértelmű kifejezés, mely 
lépten-nyonwn ismétlődik: mindig csak szerencsé
ről és szerencsétlenségről, barátságos és ellenséges I 
értelmű személyekről, pénzről, utazásról, levelekről 
s ilyesmikről szól az ének. S e művészet modern 
követőit nemcsak a ezigányokmíl találhatjuk ám 
meg, képviselve vannak azok az úgy nevezett „jobb 
körökében is New-Yorkban 1858-han 26 jósnő 
■djiínlt;! magát nyilvánosan, s pompás üzletük volt. 
S ma? Néhány budapesti laphirdetéseiben (legin
kább németekben) államló rovatot szokott képezni 
holmi szibillák rsábitó hirdetése. Notabene meg
szokták jegyezni, hogy itt tartózkodásuk nagyon 
rövid időre terjed, s csakúgy tódul hozzájuk a pub
likum. S ezen esztelenség hívei nem ám csupa 
niííveletleii szolgálókból, munkásokból stb. kerülnek 
ki, láthatni kalapban, fátyolozottan selyem ruhában 
tova suhanni előkelő hölgyeket, persze olyanokat, 
kiknek lejét a sok regényolvasás meglehetősen meg
zavarta, s kik holmi ziigutczában, életveszélyes lép
csőkön, fáradhatatlanul másznak föl papiros vallá
suk prófétájához, kik az emberek butaságából a 
XIX. század végén pompásan megtudnak gazdagodni. 
Hja! ismételhetjük, hogy nem mind arany, a mi 
bnylik; a lelvilágosodottság, melyet mostanában 
Matatnak, nem az igazi. Alszeghy.

való 
'• n t i e 11 e r j e <1 é s é t illeti a legalsóbb, 

rétegek teljesen 
inig a felsőbb rétegekben a villamos- 

.^.isságával arányosan növekszik. Ez

A légköri villamosság.
(Természottani elindult atiis.) 

(2. folytatás.)
Ami pedig a villamosságnak a légben 

^togonké * • *
Miit közvetlen körülöttünk lórii 
'■illamtalanok,

a rétegek maga;
■'"'tás helyességéről egy egyszerű kísérlet győz meg 
'"'•'linket. Vegyünk egy egyszerű Volta-féle viliim*  

tatót. s kössünk a kiálló fémgolyóra hosszú ál- 
'"■"6 zsineget, melynek a másik végére réziiyi- 
l''. ‘'"'"I'naz.unk, s ha most a nyilat függélyesen ki- 
lí/l'ta ain’b' arányban az magasabb rétegekbe emel- 

'l "'ányban fognak villainmutató szalma- 
sií|r 1 az igy feltüntetett villamos*
<lfis "m a !l légrészecskékhez való surló-
laiiicc''''’ leM<,'zik, hanem a légköri sajátos vil- 
LőiiTlT 'k''1’ !.UI"1 l",ZlsOtl'k kísérlet tanúskodik. 
Kassád'1 ’8,nétolve ki, de esak 1 méter nia-
^-aliiri l',| '• '* zsz’n,,‘s,,"« "K.Y (’« esetben a mutató 
lu.f l?Zil a' ,‘l,l'(‘" semmi vagy csak alig észreve- 

110 ^‘‘■••ést fognak mutatni. *

^ntŐ I ''Hamossúgára nagy, mondhatnók
folyással van az időjárás. Tiszta, derült

idöbon a lógkör villamossága mindigl 
'■V ni e g i> s, azaz Lnmont vs Dcllmann villamme- ‘ 

I vikliel tagadó > illaiuo.ságut tapuszluluük. Fölötte 
.■lonbbul a lógkör villamossága ködös idíí alkalmá
val, és pedig kevés kivétel ide nem számítva, o vil
lamosság mindig tevőleges épngy mint derült idő
járásnál. Sehnllor kísérleteiből — kinek e téren so
kat köszönhet a tudomány -- kiderült, lmgy mig 
derült égnél a villammntató két száza átlag 12“ szö
get képzett, e szög ködös idő alkalmával közép
számmal 27.7“ tett ki, tehát a légkör villmnmenyi- 
sége ez esetben majdnem 2-szer akkora volt mint 
az előbbiben.

Általában a köd sűrűségének növekedésével nő 
a légkör villammonnyiségo is.

Majdnem minden légköri lecsapódás többé ke- ' 
vésbbé villamos, igy a harmat, eső, hó és jégeső 
és pedig villamosságuk jóval fölülmúlja a légkörnek 
száraz időbeni villamtartalmát, csakhogy ezeknél 
már nem tisztán csak tevőleges villamosság észlel-! 
helő, hanem váltakozva majd tevőleges, majd ismét' 
tagadó, igy Sclmbler egy év lefolyása alatt 71-szer, 
talált esőzésnél tevőleges, s 69-szor tagadó villa
mosságot. — |

Azon ingadozásokon kívül, melyeket az iclőjá- , 
rás a légköri villamosságban előidéz, tapasztalhatók 
még más változások is, melyek periodikus egymás-! 
útónban következnek, s ezek a villamosságnak a nap | 
szakai szerinti változásai.

A nap fölkelte alkalmával

Vidéki és helyi hírek.

Nem lehetne ezen segíteni? 
Fenyegető levelet kapott a mezőlaki bíró

Vlt. .. vo«.iy ív - a faluban való koldulást. Azt Írja
- . i’i.i.J?' ... . : ■ ■ i neki a koldusok szószólója, hogy ha a tilalmati óráig. Ekkor mennyiségének maximumát . . ... . •' ’ , . .® " • i vissza nem veszi, Mezőlakot egyszerre négy helyen

mivel a felfogják gyújtani. Megérjük még azt az időt,

Az „Ifjúsági és népkönyvtár,“ 111. kötete 
nyomdai akadályok s a szerkesztő elfoglaltsága mi
att elkésve fog megjelenni, „Munka és juta
lom- ez. elbeszéléssel Bánfi Jánostól.

A „polgári kör- holnapra tervezett mulatsága 
ezúttal elmarad s későbben fog rendeztetni. Miért? 
Nem tudjuk.

Jánosházáról Írják nekünk, hogy ott a kártyá
zás mániája igen elharapódzott. Ha igaz — mire 
nézve a tudósítót illeti meg a felelősség — elég szo
morú !

Régi dal régi bajról. „Setét van, nem látok, 
édes város, gyújtsál nekem világot,- ezzel a nótával 
kellett e napokban Pápa városának utczáin éjjel ide
jén haladni, ha az ember nem akarta, hogy az orrát 
másnak a fejéhez üsse. Nem tudjuk, mire fizetjük a 
pótlékot, azt a nagy pótlékot, ha arra a kis petró
leumra se kerül már garas?! B—tt.

Időjárásunk több napi esőzés és hűvös lég
mérséklet után ismét jobbra fordult, úgy hogy re
mélhetjük, miszerint legalább kapás növényeink s az 
a pár szöílő kellően megérnek.

Egyike a legszebb sétahelyeknek városunkban 
, a vasút felé vezető várkert melletti ut. Csakhogy 
ma-holnap — különösen nőknek — ott sem lehet 
járni; mert azt is — mint a Széchenyitért — 
azok oecupálják, kik nem oda valók. A vizhordó leá- 

1 nyolc egész serege adja ott találkáját a vitéz Mars
iaknak, s ezek gyakran oly állapotban jelennek meg 
szivük választottja előtt, hogy más tisztességes no- 

■i l'.o-l -r vilinm insultálnak, s azzal a csókkal s öleléssel, melyet 
... ... * , ® ' 1 (kedvesüknek szántak, másokat fenyegetnek. Ily skan-

mennyisege csekély, szaporodó azonban, mihelyt a dalosus esetuck lapunk cgy barátja szomtanuja volt, 
nap a láthatár fölé kezd emelkedni, mely alkalom- 1 az illem azonban tiltja, hogy azt körülményesebben 
mai ugyanis az alsóbb rétegekben lebegő párák is leírjuk, 
szaporodnak. Ily módon gyarapszik a villláiumenyi- ” . _ 
ség télen 10 11 óráig, nyáron azonban csak reg- mivel megtiltotta
geli 6— « uruig. ukkui iiivuuvisegcnuK maximumai i . • ,. vissza nem veszi, Mezőlakot egyszerre négy helyen
erte el. Ez ídoponttol ismét logyni kezd, mivel n felfogják gyújtani. — Megérjük még azt az időt, 
párarétegek, melyek eddig közel a föld színéhez le-1 fiogy sz ? hazánkban a koldus és rongyszedő urak 
bőgtek, magasabb régiókba emelkednek, s e folyto- fognak dominálni.. Nincs másra szükségünk, mint 
nos csökkenés egész a délutáni órákig tart, amidőn 1 ‘,reb’(,íb állami rendőrségre a la „gcn d ar mo r i e.- 

. , Az ..Orszag-Vilag XVII. füzete következő
,s nyáron <.,t< klipedig .. óm kurdién el menj-i ól.<lokfeszitf( tartalommal és szép képekkel jelent 
nyiségénuk minimumát. Mihelyt azonban a nap a ni(?g: jt Szöveg: Erős Kálmán ur házassága. (El- 
láthatári síkja alá merült, s a lehűlt párák ismét beszélés.) Vértesi Arnoldtól. Régi dolgok. Ilőke 
az alacsonyabb rétegekben gyűlnek össze a légkör Lajostól. A , passióvirág. (\ irágrege.) Majthenyi 
villamossága újra emelkedik úgy, hogy 1—2 órával 
a nap nyugta után már ismét mennyiségének lég-, 
magasabb fokát érte el. így tehát rendes körülmé
nyek között a villamosság naponként kétszer áll 
legmagasabb fokon s kétszer (másodszor éjjel) a le
hető legalacsonyabban.

Egyáltalában azt tapasztalhatjuk, hogy annál 
több a villamosság az alsóbb rétegekbe, minél inkább 
vannak azok párákkal telítve, s minél többször csa
pódnak le ezen párák. Ebből már következik, hogy 
télen, midőn az alsó rétegekben a ködök és vizpá- 
rák majdnem állandók, a villámmennyiség aránylag 
sokkal nagyobb mint nyáron, midőn a nap égető 
heve következtében a 
emelkednek föl, s az 
mentesek maradnak.

Nem hagyhatok

párák jelentékeny magasságra | Gyászrovat, 
alsó rétegek, majdnem pára-' 

itt egy különös tüneményt! 
emlitetlenül. Alig az alsó rétegek nyáron kevésbbé. 
télen pedig erősebben villamosak, addig a felhők ■ 
villamosságánál ép| az ellenkezőt tapasztaljuk, a fel
hők s a belőlük eredt eső, nyáron sokkal nagyobb 
villammennyiségct tartalmaz mint télen.

Tudjuk tehát, hogy a légkör bir állandóan vil-! 
lamossággal.s hogy miként van az a légkörben elosztva 
még csak egy kérdés merülhet fel, s ez: váljon 
honnan ered a légkör eme villamossága?' 
8 ép ez a kérdés az, melyre a tudósok nem képe
sek határozott választ adni.

Hosszabb ideig Fon illet nézete volt áltálé-! 
nosan elfogadva, ki a légköri villamosság eredetét a | 
párolgásban s a növényi tenyészetben kereste. 
R e i c h, e hypothesis valóságának kutatása alkal
mával valóban tapasztaló, hogy sóoldatok párolgása ! 
alkalmával fejlődik villamosság, de egyszersmind 
meggyőződött arról, hogy Pouillet o villamossá 
forrása felől csalódott. Ugyanis ez alkalommal nem 
a párolgás, hanem a finomul szétosztott folyadék 
részecseknek az edény, falaihoz való dörzsölése erod- 
ményezé a villamosságot, mely különben is, csakis 
azon esetben fejlődött, ha a sóoldat a forrpontnál 
párolgott, minden más alkalommal a villamosság!

............................. sikerűit kimutat-; 
a légkör villam- 
Pouillet föltevése i

nyomait sem találta. Hasonlóké)) 
nia, hogy a tenyészet sem lehet 
fejlődésének tényezője. Igy tehát 
helytelennek bizonyult be.

(Folyt, köv.)

Flórától. Az én hattyúdalom. (Költemény.) Sárosy 
Gyulától. Finn népdalok. (Költemény.) Szárnyéi 
.Józseftől. Csengery Antal. A nihilisták börtönében. 

I (Egy lengyel ifju elbeszélése nyomán.) Imre Lajos- 
■ tói. A szívről. (Egy orvos csevegései.) Dr. Szatmá
ritól. Karcsú termet. K. T. K. A gamelang. Xán- 
tus .Jánostól. A dohányzásról. Szárnyéi Otmártól. 
Dr. Szabóky Adolf. (Jeliéri Mórtól. Rodey Luczia. 
(Franszia regény.) Fordította Veres Sándor. Leve- 

| lezés. Dr. Cs. K. Egy magyar pezsgőgyár. (Képpel.) 
Temetőben. (Képpel.) Segítség. (Képpel.) Iskola 
után. (Képpel.) Medvevadászat. (Képpel.) A b.-csa- 

' bai színház és vigadó épülete. (Képpel.) Troncsén- 
Teplicz. (Képpel.) Irodalom. Divat Charlottetól. 
Pecsét és czimertár. A borítékon: Képtalány. Sakk. 

; Sakk-talány. Számtalány. Szögtalány. Számrejtvény.
. A 15. füzet talányainak megfejtései. 

A megfejtők névsora. Szerkesztői üzenetek.Melléklet: 
,,.Családi idyll“ ez. jutalomkép gyönyörű kivitelben.

Ezer éve. A „Magyar Állam- a honfoglalás 
ezer évének megünneplése nemes eszméjétől áthatva 
egy főtisztelendő és tudós munkatársa emberbaráti 

• részvét adóját indítványozza, melyből a koronkinl 
felmerülő csapások enyhittothetnének. Indok ez: „Mi
dőn Mózes a pusztában szomjúságtól gyötört zúgo
lódó népét szemlélte maga előtt, csodavesszojével Ho- 

j reb sziklájából forrást nyitott s üdítő vizet adott 
Izrael fiainak! — Igénytelenségem, ki nem vagyok 
méltó Mózes saruszijait megoldani, létező 10 for
rásra mutatok, amelyekből évenkint csörgedezhetné
nek a súlyosan szenvedő honfitársak részére a 
gyógyvíz üdítő csepjei. Es e források következők: 
1.) Á kisdedek születése, illelőleg keresztelése után 
tartatni szokott családi ünnepélylyekkel összekapcsolt 
lakomák, az úgynevezett pasziták. — 2.) A keresz
ting átadási ünnepélyével rendezett vigalmak. — 3.) 
Az eljegyzési ünnepélyek. — 4.) A menyegzői ün
nepélyek vagyis lakodalmak. — 5.) A visszavendég- 
lési lakomák. — 6.) A halotti torok. — 7.) A 
templom-bucsunapi vendégségek. — 8.) Uj házak és 
ópütetek fölavatása ünnepélyével tartatni szokott la
komák, áldomások (az úgynevezett „Hausnudlik“) 
— 9.) A különféle beiktatási ünnepélyekkel egy
bekapcsolt lakomák s lo.) a sertéstorok.- E forrá
sok ímgyogása évenként 6,110.000 forintot jövedel
mezne és ez 1889-ben évenként felgyűlve emlék alap 
lenne a nevezett czélra.

Gladstone angol miniszterelnök megbetegedett, 
a párisi börzén nagy volt az izgatottság a pre- 

j mier —-------- náthája miatt. Á miniszter úr
már jobban van, s a párisi börze — csendes.

öngyilkos tudós vetett véget vasárnap Becsben 
cyánkálival az uzsorások által megkeserített életének. 
Áz öngyilkos neve llauer Károly lovag bányatanácsos, 
s a geológiai intézet vegytani laboratóriumának fő



nöke, a ki tegnapelőtt szolgájával laboratóriumba' 
egy pohár vizet hozatott, a cyankálit abba tette s ugv 
itta meg. A rögtön előhitt orvos már csak azt 
mondhatta, hogy itt minden segítség elkésett. Az 
elhunyt 50 éves nőtlen ember volt, híres szakember 
a fémvegyészet terén, a kinek uzsora által okozott 
halálát a magyar geológiai tudós körök is élénk rész
véttel, megdöbbenéssel fogadják. — Öngyilkosság 
és sikkasztás most már napi renden van, szinte kár 
registrálni.

Észak honában egy eredeti nkáz igy hang
zik: .Augusztus 3-án Mária Feodorowna ő lel- 
sége születése ünnepén mindenki kivilágíthatja ab
lakát, a ki akarja." Azonban élőszóval hozzátette a 
kézbesítő isprawnik, hogy mindenkit, a ki ezt elmu
lasztja, becsuknak.

A Bácska veszedelme. Bács-Földvár, Zombor, 
Apatin környékén oly borzasztó \ihnr dühöngött, a 
minő emberemlékezet óta csak nag\ ritkán láto
gatta meg a szorgalmas bácskaiakat. Julius 31-én j 
olyan zivatar keletkezett, melynek villámai egymást, 
követték, előbb tökéletes szélcsendnek közepette i 
ffalambtojásnyi jég esett, utóbb pedig akkora ziva
tar keletkezett, hogy a háztetőket és buzakoroszte- 
ket elhordta, a vízimalmokat pedig dióhéjak mód-j 
jóra tánczoltatta a Dunán köröskörül. A rajtok volt 
molnárok közül eddig negyven emberről bizonytalan, 
ha vájjon belevesztek-é a Dunába vagy pedig meg- 
menekültek-é a rettentő vihartól, mely a maga ne
mében páratlan .apatini lent**  tönkretette, halom 
számra ütötte agyon a lovakat, teheneket, kecskét és , 
sertéseket, melyek hasztalan igyekeztek a félfontos ■ 
sőt egy fontos jégdarabok esését kikerülni. Zombor- 
ban két nőnek’ húzták ki a holttestét, mely áldoza
tok aligha fognak magukban állani, mert az álta
lános rémület következtében az emberek, a kik ed
dig saját életükért remegtek, csak most kezdenek j 
egymás után nézni. A vihar terrainuma lenyúlt egé
szen Temesmegye legdélibb szögletéig, a hol Detta 
és Stamora-Moravicza környékén a kukoricza ngy 
néz ki, mintha marhacsordák tapostak volna rajta., 
Detta mellett a vasút vaggonjain beverte az abla
kokat, a vasút megállóit. Egyik tudósítónk, a ki a 
vasútnál \au alkalmazva, azt Írja, hogy a vasúti 
raktárak fedeleit szitamódjára lyuggatta át a jégeső 
és folyton hoznak a mezőről nyíltakat-. miket az 
ádáz elem a leggyakorlottabb vadász fegyverénél i 
biztosabban tudott utolérni.

Rettentő jégeső volt Baranyában julius 31-én. | 
Azt írják, hogy a jégdarabok nagysága elérte a 
tyúktojásét és oly borzasztó erőt fejtett ki, milyenre 
a legöregebb emberek sem emlékeznek. A házak 
fedeleiről a cserepet és zsindelyt ledarabolta a jég, 
úgy, hogy a lakosság nem tudja, hogy hamarjában hova 
forduljon annyi tömérdek anyagért, a károkat kijavítan
dó. A jégeső csapásához méltó párként járult a szélvész, [ 
mely az osztagokat a harmadik szomszédba hordta, 
a fákat gyökerükből kicsavarta, kitépte, a fennállók
ról pedig letépte a lombot, úgy. hogy olvanféleké-[ 
pon néznek ki. mintha valami éhes hernyóhad járt | 
volna rajtok. — A szárnyasokat agyonverte, úgy, 
hogy szerteszét hevernek a földön. Kukoricza és I 
coféb vélemény — volt; több embernek bezúzta a 
fejét, másokat szédülésig paskolt a jég, az országúti 
kocsikat felforgatta, de mindennek daczára eddig 
emberéletnek áldozatul estérül mitsem tudunk.

A nyomor főkönyve, a budapesti zálogház 
a múlt hóban a következő forgalmat tünteti fel ; 
felvétetett ingó 24.030 drb. 52.902 forintnyi érték
ben; ékszer is,522 drb. 194.811 ért. együtt 42,002 
drb, 247,713 írtban. — Ki váltatott ingó 23,920 
drb, 56,758 írtban, ékszer 18,502 drb. 193,180 
írtban, együtt 42,422 drb. 249,938 írtban Összesen 
ingó 48,000 drb. 109.660 írtban; ékszer 37.024 
drb, 387,991 írttal, együttesen 85,026 drb, 497,65] 
írtban. — Pápán se vagyunk különben !

Gyöngyhalászat. A gyöngyhalászat Ueylpn-szi- 
get környéken — mint Írják — ez idén különös 
hasznot hajtott. A halászat márczius 9-től április 
2-ig tartott s e rövid 22 napi időtartam alatt 50 
búvár 11 millió kagylót hozott napvilágra. A búvá
rok jutalma a kagylók egy negyed része, háromnegyed 
része az igazgatóságé, minthogy a gyöngyhalászat a 
városé. A kagylók eladatnak ott helyben a gyöngy
kereskedőknek, a kik ezen évben minden 1000 
kagyló után körülbelül 13 írt fizettek. E szerint ott 
az igazgyöngy ára ép oly csekély, mint nálunk 
az osztrigáé. Daczára ennek a szigetnek mégis 
230,000 írt jövedelme volt, s marad a búvároknak 
75,000, mindenikére esett 4500 írt. Eléggé megfi
zetett fáradtság 22 nap alatt. A kagylók hordókba 
tétetnek, mig ki nem halnak. Lehetséges, hogy egy 
tonnába egy gyöngy sincsen, mig a másik egész cso
portot tartalmaz. A gyöngyök külsője nem mutatja 
értékét, a legnagyobb fajta ára találó helyén 
450—700 frt. között ingadozik, mig Ázsiaa és Eu
rópa nagyobb városaiban három annyit ér.

Mikor a medvét berugatják. Kecskeméten 
most egy medvetánczoltató mutogatja medvéjét. A 
bozontos maczkónak nemrég egy kicsit rossz kedve 
volt, miért is gazdája jó adag búfelejtő pálinkát 
adott be neki. Lett is jó kedve a hatalmas mord 
állatnak s megmutatta, hogy tud jól mulatni; csak
hogy nem volt nagy köszönet benne. Kikapta gaz-

(Iája kezéből a botot, eltörte a hátán és ráadásul meg' 
is harapta. Nem tudni, váljon az atyafi be fogja-e | 
ezentúl rngatni megyéjét. .

Egy pohár sör 17 frt. Zágrábból újak a 
következő csinos históriát: Az ott állomásozó Wüi- 
temberg huszárezredben szolgál Nassau herczeg is, j 
mint őrnagv. Az őruagv a minap késó este egy ki- i 
sebb szállodába megy,'és sört kér Meghozzák a sört, 
melv azonban meleg volt. A toherczeg azon kérdé
sére, hogy nincs-p itt jobb sör, azt feleli a pinezér, 
ki a herczeget nem ismerte, hogy egy pohárért nem ; 
csapolhat uj hordót, mert a nagy melegben a többi, 
is elromlanák. A dúsgazdag herczeg erre csak azt 
kérdi: hogy egy akó sör? - Tizenhét forint őr
nagv ur! volt a válasz. „Nos. hát itt van a tizen
hét‘frf‘ szólt a herczeg, s miután a frissen csapolt 
hordóból kiitta a maga poharát, szó nélkül fölkelt s 
távozni készült.A meglepett pinezér csak ennyit tu
dott kérdeni; „8 a többi sörrel mi történjék? — 
„Igya ki maga" volt a herczeg lakonikus válasza.

Nagy robbanásról tudósítanak Bécsből, mely 
a „Margarelhen“-kerületben történt. Az 1-ső számú 
ház első emeletén Burgaricki akadémiai testé hir 
egy háromszobás lakást, melyben egy állítólag „ár
talmatlan*  lőfegyvert és abba való töltényt szokott 
volt gyártani. Á lőfegyver alakja pisztolyféle, a 
töltény villanykáli és timsóból áll, melynek keve
réke mikor már a tölténybe helyezésre készen állott, 
hirtelen tüzet kapván, felrobbant. A tölténynyel 
foglalkozó Lavina házaspár súlyosan megsérült, a 
ház falai megrepedeztek. s a tűz már-már fenye
gető mérveket kezdett ölteni, de a tűzoltók jókor 
megérkeztek.

A kit kétszer ítéltek halálra Grácában a na
pokban akasztottak fel egy Zotter nevű embert, a 
ki eleinte az irgalmasoknál kolostorszolga volt, de 
az irgalmasokkali érintkezése daczára olyan irgal
matlan maradt, hogy 1875. márczius 21-étől 1879. 
október 6-ig egymásután három feleséget megölt 
patkányméreggel, hogy azoknak 1000—1000 Irinyi 
életbiztosításához juthasson. Ugyanez idő alatt ha
szonlesésből megmérgezte két mostoha gyermekét 
is. Ezt a szörnyeteget kétszer Ítélték halálra : elő
ször február 5-én, mikor a harmadik neje halálát 
kérték tőle számon ; és június 4-én másodszor, mi-1 
kor többi gaztettét bevallotta : Az akasztófa alatt; 
gúnyosan azt mondta: „No, most kezdődik a ko
média !“ |

Az állatszeliditö titka. Upilio Faimali, a ki az; 
állatszeliditők sorában valóságos tekintély, sok más 
érdekes dolog között azt is elmondja emlékirataiban, 
hogy mivel lehet a fenevadakban félelmet és meg- | 
hunyászkodást kelteni, sjiz eredményre jut, hogy 
az — a meztelen test. Ő mindig úgy lépett a sze
lídítendő vadnak kalitjába. Ugv tapasztaltam — be-I 
széli, — hogy egy meztelen ember látása valóban 
megdöbbentő hatással van a fenevadra. Lassakint in- j 
get borítunk a húsra, utóbb nadrágot stb. Mig az 
állat annak tudomására jut, hogy az a felöltözött 
azonos, azon jövevénynyel, ki először olyan volt,1 
mint Ádám, az az Ádá'm, a ki „a föld állatainak | 
neveket adott." Az eszmetársulás csaknem emberi, s 
azért kell azt is megtudniuk, hogy az a lény, mely
től félnek, tej és lms felett is rendelkezik, szóval 
bizonyos istenszerü fogalom képződik bennük. Ez az 

l eszmetársulás oly jelentős szerepű, hogy kabátunk 
i változó színe vagy alakja rósz kedvbe hozza a fe- 
; nevadakat! Kinek nem jutna eszébe sok phlegmati- 
' kus angol lord!?

Városunkban meghaltak f. évi julius 29 - 
augusztus 4-ig: Korpáczy Jozsefnő r. k. 85 éves, 

| aggkor. Eittsperger .József r. k. 50 éves, tüdővész. 
I Kumpold András leánya, r. k. halva, éretlen. \\ cisz 
' Ignátz leánya Berta, ízr. 6 éves víziszony. Mészáros 
Ferencz leánya Mária, r. k. 4 hetes, gyengeség. 
Mészáros Pál leánya Mária, h. h. 16 hetes, bélhu
rut. Kosta Lajos leánya, r. k. halva, éretlen. Lám- 
pért Ferencz leánya Mária, h. h. 2 éves, sorvadás 
Schiller Adolf leánya Berta, izr. 1éves sorvadás.

Szerkesztői levelezés.
Egészségi ügy. Bár nézeteit nagyjában mi is osztjuk, 

czikkét meg som tehetjük közzé, meri a tárgy és annak fel
dolgozása egy kissé imíelieat.nekünk pedig hölgy olvasóink is 
vannak. Éltei tűk tehát ad acta.

..Hazánk- t. szerk. Becses lapjából még most sem 
kaptunk számot.

K. G. Erzsbtvrs. A jövő számok egyikében.
„Pozsonyv. lap !“ t. szerk. Megkaptuk. Köszönet.

G-s/bccn a-áxak.
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánkónt.
Búza: jó 10 frt. 20 kr.,közép 9 frt. 00kr.,alsó 

9 frt. kr. ‘
Rozs: jó 8 frt. 20 kr., közép 7 frt. 60 kr, alsó 

7 frt. . kr.
Árpa: j.6 frt.20kr.k. /ifrt.80 kr. és a. őfrt. 20kr.
Zab: j. 6 frt.4O kr. k. 6 frt. 20 kr. 6 frt. kr. 
Tengeri: j. 8 frt. kr., k. 7 frt 80 kr. és a. 

7 frt. 60 kr.
Burgonya: frt. kr. közép 1 frt. 50 kr.
Széna: j. 2 frt. 60 kr. k. 2 frt. 10 kr.
Zsúp: j. 2 frt.. 40 kr. közép2 fit kr. 

l’ápa, 1880. augusztus 6. W olt a József,
polgármester.

VASÚTI MENETREND.
PÁPA-flYŐH-KIS.CZELI..

indul :
Pápáról Kis-Czell felé d. o. 12 ó. 21 p.; d. u.

n Győr felé <1. u. 2 ó. 49 p.; rétig.
Érkezik:

Pápáin Kis-Czellből d. u. 2 ó. 44 p.;; regg.
Győrből d. e. 12 ó. 19 p.; <1. u.

GYÖR-BÉCS-BÜDAPEST.

Győrből ind. Bpest felé II ó. 20 p. d. e. 10 ó. 16 este 
Győrből indul Bécsfelé 5 ó. 17 p. d.n. 4 ó. 26 p. lt.g' 

SZOMBATIIELY-SOl’RON-NAGY-KANIZSA.
mibathelyről indul Sopron felé 3 ó.

„ 9 ó.
IS p. regg.

!*•  d. e.
„ » n n Ö. 1° p. <1. u.
n >• •• „ 7 ó. •r’l p. este.

Felelős szerkesztő: Jhínfi Jtutos.

Tiulatoin a n. ó. közönségei, hogy minden

Vasárnap és Szerdán
Kerti helyiségemben, (kellonmtlon idS esetén 

pedig kávóhúzainban)

tartatik, molyon Cseresnyés Károly hírneves 
zenekara közre fog működni. — ízletes étkekről, 
jó italokról és rendes kiszolgáltatásról a lehető 

legjobban gondoskodva leend.

wJEGET-w
a legolcsóbb árért adok el.

Tisztelettel 

nxzfád-ai 
kávés.

Kiadó lakás.
A Polhík-féle házban Miidai kávéháza 

mellett egy bolt lakással együtt Sz. Mihály 
naptól kiadandó. — Bővebb értesítést nyerhetni 
Báron Jakab urnái, hosszu-nteza a Bilim- 
félő házban.

Rosenberger Ignáczné
(Pápán, szél-utcza.)

a t. közönség ligyelniébe ajánlja dúsan 
felszerelt kalap-, sipka-, és szücsáruk rak
tárát ; továbbá minden e szakmáim vágó rzik- 
koket, javításokat és változtatásokat a legj'dd 
nyosnbb áron — leggyorsabban és pontos időre 

kószit ol. „ .1,
Minthogy nz idény már elimilt a logfinonm 

ős legdivatosabb 

szalniakalapokat

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


