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A mi még mindig hiányzik.
Azt nioiitlja eg.V régi közmondás, lmgy a 

szegény embert még az ág is húzza. Sokan 
vannak, kik az élet kevésbbé kellemes küriil- 
niényei közt mintegy vigasztalásul gyakran al
kalmazzák magukra a népböksesség fentebb 
idézett állítását; ám leginkább érezteti annak 
igaz voltál a mi szegény magyar népünk, a mi 
földinivelő osztályunk.

Majdnem azt, mondhatnék, hogy összecs
ípik ellene minden, a mivel csak érintkezik.

Hisz, jámborul hisz választáskor az eget- 
fölilet Ígérő, s a nép érdekeiért állítólag az 
óriásokkal is liarc.zolni kész szóvitéznek, kinek 
ott, Imi Ígéretét be kellene váltania, kisebb 
gondja is nagyobb annál, hogy a mameliiksúg 
boldogító nyugalmának megszerzésén kívül még 
hí,is ralamivel is törődjék.

Eszünk ágában sincs a politikai mező 
tilosába átcsapni: nem akarunk az országgyű
lés iníiködésének bírálatába bocsájtkozni. csak 
is azon keserű tapasztalatunknak adunk kifeje
zést, hogy a nép sorsának javítására mindez 
ideig nem igen sokat tettek azok, kik arra 
hivatva vannak, s ha tettek is valamit, nem 
ugy cselekedtek azt. amint kellett volna.

Világosan kitűnik ez az alább felho- 
zandókból.

Érintkezőm a néppel, s csaknem igazat 
kell neki adnom, midőn szavaiból azt veszem 
ki, lmgy senkit sem tart ma már jóakarójának, 
barátjának az egy Istenen kívül.s bizony csoda, 
hu ebbe vetett határtalan bizalma is nem ren
dül meg, midőn az uzsorások körmeiből még 

T á x c z
A szünidők alatt.

Az árva gyermek nem neveltetik, hanem iw- 
velodi'r, őrködik fölötte a gondviselés, táplálja, ru
házza a közkönyöriilet s képezi a véletlen.

Egy ilyen a gondviselés, közkönyöriilet és vé
letlen állal nevelődött és képződött egyén volt Doboki 
Tádé uram.

Mint a vihar által széthordotl virág magva 
kikel uton-utl'elen, tenyész ha kedvező a talaj, mely
be sodortatott, enyész, ha kedvezőtlen, üdittetik az 

harmata által, virágzik s illatozik senki által észre 
nem véve, senki által nem ápolva.

Kies falva jószivü népe sorba tartotta az árva 
Ihú, jó dolga volt, nem koplalt, vetett reá egyik is 
•’iásik is egy-egy elviselt ruhadarabot, igy járta 
'l‘gig az elemi iskolát.

Az öreg tiszteletes ur kérdéseire mindig a 
cgszebben felelt meg az árva Hu, minden osztály- 

ba» « volt a legelső, a jeles.

Sajnálta az öreg, jó tiszteletes ur, hogy 
sz Utó gyerek s később ostoros, béres váljék belőle 
* a legközelebbi város közép-tanodájába.

Doki Iádé végig koplalta az algiiunasium négy 
°S7-iályát, tanult mikor éhes volt, és gyönyörködött 
J ^abókirakatok gyönyörű öltönydarabjain, hu ru- 

ja nagyon is elkopott már.

nagy nehezen megmentett csekélyke gabonáját, 
szőlejét is semmivé teszi az ég haragja.

Uzsorások körmeiről tevék említést, s erre 
tán azt jegyezhetné meg valaki, hogy hiszen 
e vérszopó vampirfajznt gálád üzelmeinek a 
törvényhozás elejét vette.

Mire én azt mondom, hogy igenis — pa
piroson.

Mert tényleg az uzsora még mindig grasz- 
szál, csakhogy persze óvatosan, raííinirozott 
gonoszsággal válogatva meg az eszközöket, 
melyekkel könnyelmű áldozatát hurokra kerít
heti. s falvakban, melyekben kevés évvel eze
lőtt csupa jómódú emberek laktak, ma csak 
koldusokat találhatni, s viszont holmi lelketlen 
gézengúzok, kiknek tegnap a rajtukvalójukon 
kívül mijük sem volt, csodálatos hirtelenséggel 
ma már dúsgazdagok.

S a mi csakugyan alkalmas arra, hogy a 
korlátolt gondolkozása nép előtt minden úgy
nevezett kabátost, urat gylllöltté tegyen, (e 
kommanisztikus érzelem kezd ám terjedni !) 
az ama körülmény, hogy nemcsak a falusi 
korcsmárosfélék. a gseftelés jellemezte szemita 
faj ilyesmi hajlandó tagjai szolgáltatják az 
uzsorások java részét, hanem — mint ezt 
már egyes lapok szellőztették s magunk is ta
pasztalhattuk azon kar tagjai közt is akad
nak önmagukról megfeledkezett, lelketlen egyé
nek. mely karnak éppen ellenkezőleg az volna 
a rendeltetése, hogy a jogot, igazságot védje 
és diadalra juttassa.

Beszéljünk világosabban. Számtalan pa- j 
nászból értettem meg. hogy a jóhiszemű sze-, 
gény ember ügyvédjében is sokszor jóakaró |

Csak a szünidő beálltával, mikor haza került 
falucskájába, haza, oda ahol senkije és semmije 
nem volt, és mégis mindenki szerette, mindenki a 
magáénak vallotta — csak akkor tudta meg. mit 
tesz az teljesen jóllakni - - mi az, valaki által 
szerettetni.

A falu egyszerű népe büszke volt a szép te
hetségű fiúra, váltig mondogatták előtte - nagy 
ur lesz még belőled Tádé, talán még rektor--------
tauitó is válik belőled. (*?  ? ? Szerk.)

Oh sancta simplicitas! ezt tekintek Ők nagy 
uraságnak!

Volt a faluban Tádénak egy . asszony-néni 
je is, tudniillik egy olyan .asszony-néni*,  ki ugyan 
semmiféle rokonságban vele nincsen, de miután ez 
az egyedüli az egész faluban, ki a tiszteletes urat, 
a rektor urat és jegyző urat kivéve az .urirend- 

|heza tartozik, lévén ő a boldogult előbbi tanító ur
nák özvegye, megkülönböztetésül a többi sok .né- 
némasszony‘-tól - .asszony néninek*  ezimezte.

.Asszony néni*  is igen sokat tartott Tádéra, 
lévén ő kedves egyetlen leánykájának iskola-társa, 
ki rendesen segítette leczkéjét megtanulni, fölada
tait megcsinálni és a ház körül is mindig szolgá
latkészen segített holmi apró-cseprő dolgaiban.

Ugy is járt Tádé a szünidők alatt az .asszony 
| néni- házához mint ha az lett volna .otthonija

tanácsadója, inoginentőjp helyett tönkretevő
jére talál.

Aztán a mi népünk nem olyan tökkel 
ütött fejű ám. jó szeme is van. s észreveszi 
a komplikáltabb csalást is (persze, jó későn!) 
hogy ne botránkoznék meg hát a törvénynek és 
igazságnak vakmerő nyíltsággal űzött, olyatén 
durcza kijátszásán, milyent csak utána kell egy 
kissé nézni, bőviben szolgáltatnak holmi árve
rések históriái. Szóval a végtelenségig növe
kedő panaszokból annyit okvetlenül el kell is
mernünk, hogy a falevél nem igen zörög, ha 
a szél nem fújja.

S vigasztald aztán a csüggedőt azzal, 
hogy hiszen van törvény, aztán különféle ka
mara és egyéb fórum, hol a törvénytelenséget 
bizonnyal méltó büntetésben részesítik. — ke
serű érzéketlenséggel, tompa önmegadássél vá
laszol: „Hej uram! holló a hullának nem vájja 
ki a szemét............. “

Sajnos, de igaz, hogy ritkán szerencsés 
a nép olyanra találni, ki őt felvilágosítaná, 
helyes útra igazítaná.

Ismerek vidéket, hol fiókbank is van, s 
aztán nagyszámú hitelintézetek. Igen ám, de 
legkevesebb hasznát veszi ezeknek a nép, mert 
a hozzáférhetés mintegy lehetetlenné van téve.

Bizony szomorú a jelen, kétséges a jövő. . 
E szavakkal kellőképen jellemezhetni álla

potainkat.
A baj megvan, népünk anyagi helyzete 

napról-napra rosszabbodik, az kétségtelen, s 
okát kiki máshol keresheti; véleményem szerint 
azonban mindennek kutforrása ott keresendő, 
hogy az ország, melynek eljöveteléért sallangos 

és a kis tizennégy éves Czillikével ngy bánt, mint 
saját kis nővérével.

A tiszteletes ur gondoskodása még tovább is 
kiterjedt az árva fiúra — fölvétette az állami ké- 
pezdébe.

Ernyedetlen szorgalma által ott is kitűnt 
Doboki Tádé, tanárai szerették és kitüntették, egy- 
egy stipendiumot is kieszközöltek számára, egy-egy 
kondicziót is szereztek neki és három év leteltével 
Tádé ur volt - okleveles tanítóvá képesíttetett!

Tádénak első dolga volt oklevelével .haza*  
menni és .asszony néni*-nek  azt megmutatni, de 
mily rettonesen megijedett, amint meglátta, hogy 
Czillikéből már .nagy leány*  lett! alig mert a 
szemébe nézni, .Czilikének*  még a világért sem 
mondotta volna, hanem egyre, .kisasszony*-ózta  
ahhogy azt a nagy városban szokásban látta.

De most már .asszonynéni*  is elhitte, hogy 
.Tádé*-bél  ur lesz! kettőztetett nyájassággal fo
gadta, biztatta: hogy csuk tegezze Czilikét mint 

I régente, sőt még azt is megsúgta neki a jó asz- 
szony néni: hogy ha valahol .mesteri*  azaz kántor- 
tanitói hivatalra bir vergődni: neki adja Csilikéjét!

.Teles oklevele következtében csakhamar — 
segédtanítói állomásra jutott Doboki Tádé.

Élvezte a hatvan forint évi-fizetést szabad 
lakása volt a mester ur padlásszobácskájának egyik 
szögletében, melynek többi részei ruhaszárítónak és



frázisokkal tömött czikkekben annyit imádkoz
tak, a népnevelés országa még mindig- késik 
valahol az éjjeli homályban.

Ki tagadná, hogy egy évtized óta sokat 
tettek e tekintetben; hanem ez még- mind nem 
plég-. Addig, mig a népnek nem adnak oly 
foku műveltséget, lmgy megtudja válogatni az 
embereket, kiket bizalmával ajándékozhat meg; 
mig nem lesz képes megkülönböztetni, lmgy- 
mi szolgál javára, mi nem: eddig a leglld- 
vösebb intézményeknek sem lesz legkisebb ha
tása som, s hiába várjuk a jelen nyomoriiság-os 
helyzet javulását.

Vajha ez óhajtott javulást mielőbb íld- 
vözölhetnők.

villa-
rnely-

• 'már magas hegy csúcsáról, az alattuk dühöngő égihá- ’ egyébbről mint sok, egymásután következő 
; ború befolyását szemlélni. Ily alkalommal egyszerű- villámból.

mind látható, hogy a villám a fölötte lévő tárgya
kat is felkeresheti. Igy pl. 1700-ban május 1-én 

1 Steyorországban az Orzolyahegy tetején, az alulról 
jövő villám a kápolnában tartózkodó 7 személyt 
ütötte agyon. Veszélyre senkisem gondolhatott, 
mert a derült égen nap sütött, s a vihar mélyen 

i alattuk dühöngött.

b) A s z é 11e r ü 11 v i 11 á m o k. Sokkal gya- j 
koriabbak előbbieknél, melyeknek vörös-ibolya-,vagy 1 
kék között változó fénye már nem egyes vonalakra I 
szorítkozik, hanem egész területeket foglal el. Kü
lönben a villámoknak o két osztályba való sorozása 
gyakran puszta véletlenen alapulhat. Egy, tulajdon
képen czikázó villám az egyik szemlélőnek, ki a vil- j 
lámot tényleg látja, mint ilyen tűnhetik fel. mig i 
más szemlélő, ki egy eltakaró felhő miatt csak a 
villám által előidézett világosságot látja, azt szétte
rült villámnak nézi. Ily esetben azonban a szétterült 
villám ép oly rövid tartamú mint a czikázó. Ebből 
már fölismerhetjük, hogy e villámok csak látszólag 
tartoznak a második osztályhoz, mivel a szétterült 
villámok jelentékenyen hosszab tartamnak.

Hogy egyáltalában a villámok tartama felől tá
jékozó ismeretet szerezzünk, W h e a t s t o n e a kö
vetkező kísérletet ajánlja. Forgassunk egy — a su
garak irányában — különböző színekkel bevont ko
rongot kézzel vagy alkalmas gépezettel lehető gyor
san, akkor gyertya vagy napvilágnál a korongot egy
színűnek fogjuk találni, mely szint a korongra fes
tett sziliek combinatiója képezi. A fény benyomása 
ugyanis, mely a szem reczehártyájára gyakoroltatik, 
még úgy bizonyos ideig (körülbelül másodper
céig) tart azután is, amidőn már a fényingert indító 1 
ok megszűnt. Ha most azon idő alatt, mig egyik 
szin a másik helyére vonult, 1(l másodper.cznél ke
vesebb idő múlt el, az uj szin képe a reczehártya 
azon részén tűnik fel, honnan még az előző színé cl 
nem vonult. E kettős benyomás hatása következté- 

t ben tehát a kevert szin képzete fog benőnket tá
madni. Ezen szinkevoredés csakis azon esetben fog 
létre jönni, ha a kerék képes egy szinréteggel elfor
dulni. De ha feltesszük,- hogy a korong csak egy 
pillanatra világittatik meg, akkor a reczehártyán j 
csakis azon állásban tűnhetik fel. melyben a meg
világítás pillanatában volt, ez esetben tehát báimily 
gyorsan forgassuk is a korongot, azon minden szin- 
réteg oly tisztán látható, mintha a korong állna.

Ha mi egy zivataros épen a gyorsan forgó

A légköri villamosság.
(Tonnészettnni elmefut tatás.) 

(I. folytatás.)
A felhőknek túlságosan megszaporodott 

mossága az égiháboruban egyenlíti ki magái,
nek főtüneményei a v i 11 á ni 1 á s. a m o n n y d ö r- 
gés és vili ám csapás képezik. Az égiháhoru 
tehát akkor keletkezik, ha kellő villamos feszültség
gel bíró felhők, más felhők, vagy oly földi tárgyak 
közelébe jönnek, melyek irányában kisülhetnek. Min
den ilynemtí kisülés fénytüneménnyel van összekötve 
melyet villámnak nevezünk. A villámot rendesen 
légrázkodás kiséri, melytől a mennydörgés szárma
zik. Oly kisülés, mely felhő és valamely löldön levő ■ 
tárgy között jő létre, villámcsapásnak neveztetik. 
Arago a villámnak 3 nemét különbözteti meg:

a) A czikk á zó vili á m ok keskeny, élesen 
határolt, törött vonalú fényszalagok, melyek alakra 
nézve a villámgép szikráival egyeznek meg. E villá
mok, -melyeknek tartama igen rövid néha két ágra 
szakadnak, mi által az úgynevezett bifurcatió jő 
létre. Riehárd megfigyelései szerint a czikkázó vil
lámnak e villaalaku eloszlása az által származik, 
hogy a villám egyszerre két tárgy irányában sül ki. 
Így tehát Faraday nézete, ki a bifurcatió okát1 
érzékcsalódásban keresi, meg van czálolva. Egy má
sik nevezetes tünemény a czikázó villámoknál, hogy 
gyakran a m á s o d i k. a z e 1 s ő p á 1 y á j á t a 
legnagyobb p ontos Sággal k ö veti F a r a- 
day e tüneményt igy magyarázza: A villámgépnél 
azt tapasztaljuk, hogy a szikra sokkal könnyebben 
ugrik át a levegőn, ha előtte már más szikra ugyan
azon utat megtette. A levegő részecsei, - illetőleg ' 
a levegőben mindig előforduló vizpárák — az első 
kisülés alkalmával villamossakká lettek, s elősegítik korongot villám által villágittatjuk meg, azt mindig 
a következő szikra áthatolását. Ugyanez áll a vil
lámra nézve is. A villám mindig azon utat törek
szik választani, mely áthaladásának a legkevesebb 
akadályt gördíti elébe mi sem természetesebb tehát, 
hogy a közvetlenül előtte haladó szikra útját 
fogja követni.

A villámok hossza gyakran több mértföldet I 
kitesz, amit bizonyítanak azok, kiknek alkalma volt

álló helyzetben — tehát szilieket egymástól elkülö
nítve fogjuk látni. Weathstone ily kisérlelek 
alapján a villám tartamát 0.001 másodperczrojteszi.

Dove 1835-ben ily készülékkel tevén kísérle
tet, azon nevezetes tüneményt tapasztalát, hogy a 
szétterülő villámok világítása alkalmával, az egymás
tól jól megkülönböztethető színek mint egy ugrálni 
látszanak. Így tehát a szétterült villám nem áll

10 ezikází
A villámok liurmudik neme végre az mm 

zett gömbül a kit villára, mely már'hossX 
tartamú, aránylag kisebb sebeséggel halad végia 
égbolton, s hirtelen eltűnik. Romboló hatásban mw. 

| egyezik a czikázó villámmal.

A két előbbi villámnemet csekélyebb mérték 
ben, de ugyanoly minőségben, előállíthatjuk villám' 
gépeinkkel; és pedig a villámszikra a czikázó villám 
képét fogja feltüntetni, mig a szétterült villámhoz 
hasonló tüneményt azáltal nyerünk, ha tenyerünkkel 
közelitünk a contuctor felé, az igy keletkezett fény- 
pamut a szétterült villám kisebbített képét fogj 
mutatni. Ellenben oly tüneményeket, melyeket 
gombalaku villámhoz csak némileg is hasonlitnának 
még eddig nem sikerült előállítani. Bár villamos 
természetük kétséget sem szenved, még nem vagyunk 
képesek keletkezésüket kimagyarázni.

A villámról lévén szó még két tüneményt aka
rok említeni, melyek azon rokonságnál fogva melyet 
a villámhoz mutatnak, itt tágyalhatók, s ezek a 
villogás és a szt. Illés vagy Uastor 
Pollux tüze. Az előbbit különösen éjjel tiszta 
derült ég mellett szemlélhetjük, anélkül hogy 
gést hallanánk, s igy valószínű, hogy nem egyébb, 
mint távoli égiháhoruk visszfénye, melyekhez néha 
még a közellevő felhők villamos kiömlése is járul. 
Howard 1813 Juliés 31-én Tottenhamban, Lon
don közelében tartózkodván, délkelet felé erős villo
gást vett észre, s később értesült, hogy ugyanazon 
időben a La Manche-on Dünkirehen és C'alais közt 
erős égiháhoru dühöngött. Hogy ily alkalommal 
miért nem hallunk dörgést, az onnan magyaráz
ható hogy a hang terjedési képességű csekély, agy 
hogy a nagy fentebbi példánál pl. 25 mérföldnyi- 
utat nem képes megtenni. A dörgés tovaterjedésére 
tárgyalásunkban különben még visszatérünk,

A második tünemény a zivatarok előtt vagy 
után, szóval akkor keletkezik, ha az erős villamos
sággal eltelt felhők közel a föld színéhez Úsznak. 
Ily alkalommal a földből kiemelkedő magasabb tár
gyakon, árbocokon, templomok keresztjein, stb. fény
pamutokat szemlélünk, s ezek képezik azon tüne
ményt, melyet a régiek C'astor és Polluxnak nerez- 
tek. Ezen tejlesen ártalmatlan lángocskák mindeM- 
setre tanúskodnak azon villamos feszültségről. mely 
magasabb tárgyakban a felhők megosztó hatása kö
vetkeztében keletkezik.

Mint a leydeni palack szikráját erős csattanás 
úgy, kiséri a villámlást a dörgés. Villám és dörgés 
egyidőben keletkeznek, ha a dörgést mindennek da
czára későben halljuk, az onnan van, hogy a hang 
aránytalanul lassabban terjed mint a fény. Azon 
időközből, mely a villám megpillantásától a dörgés 
kezdetéig tart, a villámnak a szemlélő álláspontjá
tól való távolára következethetünk. A villám ugya
nis annyiszor 333 méternyire van a szemlélőtől, 
ahány másodpere’/. múlt el a villám és dörgés kez
dete közt.

kukoricza górénak voltak használva és .kosztja1* is 
kijárt a mester ur asztal végén, csakhogy ünnep és 
vasárnapokon a .pecsenye“ előtt kellett az asztal
tól fölkelnie.

Minden előnyös jövedelmek és javadalmakért 
kellett neki .harangozni*,  a mise alatt .orgonáim11, 
temetések, esküvők és kereszteléscknél snplikálni és 
mig a mester ur borjuai és malaczai után nézett 
és stólákat zsebre rakta, Tádé barátunk tanította a 
80—90 vásott paraszt gyermeket — ilyen nr lett 
Doboki Tádéból.

De miután az első-második év végével Tádé 
növendékei nemcsak a .kátét*  tudták betéve, hanem 
még a számtanban is jártasak voltak és a föld- és 
termény rajzból is olyan feleleteket tudtak adni, hogy 
még az Jíregbiró is csodálkozva csóválta a fejét 
rajta, olyan Ilire lett Dohoki Tádénak a vidéken, 
hogy nem sokára megválasztották kántortanitónak 
Székfalvára .'

Amióta Tádé segédtanítóvá lett egész évi 
sanyarú munkájáért, egész évi nélkülözéseiért, ká<- 
talanitotta őt - — a szünidő.

Elutazott, per pedes apostolomul .asszony
nénihez'1 jobban mondva ('zilikéjéhez és egész utón 
dúdolta a .szerelmes kántor*  nótáját.

.Szép szemeiben lakik a menny galambom* 1 

.Szép szemeddel bűvöltél el angyalom “
Mert Czilikéből olyan gyönyörű szép leány

vált e rövid évek alatt, hogy akárhová még téns 
asszonynak is beillett volna !

Es mindegyik szünidő végével boldogabban 
tért vissza Tádé állomására boldogabban és szerel
mesebben.

Es midőn kinevezését megkapta mesternek 
Szikfalvára — boldogsága nem ismert határt!

Tádé barátunk nem ismerte az embereket és 
a társadalmi viszonyokat, nem számolt az embe
rek hiuságával.

.Asszony-néninek*  volt egy esperes nagy
bátyja, az gondoskodott a támasz nélküli özvegy- 
és árvájának eltartásáról.

Az esperes nagybátya az utolsó év tavaszán 
meghalt és hagyományozott ..asszony-néninek “ mint 
egyik lí> örökösének 5000, mondd öt ezer forintot.

Most már bizony ,asszony-néni- nem adja 
Czillikéjét Doboki Tádénak a fain árnyának, kinek 
senkije és semmijo nincsen, s őt oly hidegen fo
gadta a szünidőben megérkezöt, oly fagyosun uta
sította vissza amidőn Czillikével akart beszélni, és 
keleken kimondta neki: hogy u kisasszonynak 
bizony sokkal fontosabb dolgai vannak, semhogy 
ilyen senki és semmi fiatal emberrel, kinek se 
.tncskije- se .liajtskiju- nincsen idejét vesztegesse!

Doboki Tádé vissza gyalogolt állomására, de 
most már nem jutott eszébo u .szerelmes kántor
danája, hanem kényes szemmel dalolgutá magában.

„lt.- szomorú ez az élet én nukom.-

tj mesteri állomásét clfoglulta Doboki Tádé, 
jeles tanító lelt belőle, fáradliutlnn tníiködik tövises 
pályáján, szereti növendékeit, játszik és enyeleg 
velők, de iskoláján kivlll soha senki iiuni látta öt 
nevetni sőt niég mosolyogni sem, csak amidőn ma
gára marat! kertjében a fákat elfogatja, \ mé
hesében foglalkozik dúdolja néha-néha könnyes 
szemmel.

.De szomorú ez az ólet óunekem.u

És Czilikéből mi lett?
C'zilike egy hiú, nagyravágyó menyecske, téns- 

asszony tett, egy alsóbb hivatalnokhoz ment férj
hez, esuszsza-mászsza a nagy urak előszobáit, hogy 
férjének előléptetését kieszközölje — sikerül is 
ez neki, mert C'zilike szép monyecske — okos me
nyecske. Tizenkét évi szolgálat után, férje már me
gyei írnok ötszáz forint évi fizetéssel de az‘írt 
C'zilike Tens asszony nem .mesterné asszonyom.*  

B o r o s s.

Az angyalok bukása.
(Egy kóp előtt)

A teremtés tizedik napját Ünnepié, a chiiosz 
eltűnt, a nap szelíden tündököl, alá a köddel hm- 
költ földre, uz. I'r trónján Olt, körűié állának uz 
angyali seregek, dicséneket zengedezve uz ur ha-



A «*«**..  btatoul;
l.'vi kÍM0lg’lt egy derék huszár '
I. . ögalnt lóven ugyuniu lovát tisztoguttn, » lovat i 
J/...uhun a legyek nagyon izgatván, rúgni kezdett s 
■i hatul hiirczos karjai ugy eltalálta, hogy az örök
ké használhatluu muriul. Illáim. |,a niég oly szelíd 
az állat de mégis állat.

Mautnei Ferencz szatócsnak alsó hosszú ut- 
••za 828. számú lakásán levő boltja az ajtó kifurá- 

lló_ 11közti éjjel felnvittatott, onuét 
állítólag mintegy 300 Irt érték nagyobb részt kész
pénzben lett eltolvajolva. A tolvajt a legszorgosabb1 
nyomozás daczára még eddig kézre keríteni nem 
lehetett.

A száraz, szeles hideget tegnapelőtt reggel 
óta tarló hatalmas eső váltotta tél, s most már ala
pos reményünk van, hogy augusztus nem fogja vég
képen megtagadni természetét, hanem egy kis m e- | 
léggel is meg fog örvendeztetni bennünket. 
Csillagvizsgálók azt. állítják, hogy a napon szokatlan, 
eddig nem észlelt foltok mutatkoznak melyek e rend
kívüli időjárás okozói lehetnek. E lóitokat egyszerű 
színes üvegen ál is lehet nézni, mit azonban” senki
kinek sem tanácsolunk, a ki szeme világát szereti.

Kinevezés. Várady Károly, a kolosvári pol
gári iskola igazgatója Kolosniegye tanfelügyelőjévé 
neveztetett. Mi őszintén üdvözöljük derék kartársun
kat s barátunkat ez uj és szép működési téren, de 
egyszersmind a magas minisztériumnak is gratu- I 
lálunk a sikerült választáshoz. Őszinte örömün
ket azonban azon körülmény zavarja meg, hogy 
Váradyval egyidejűleg egy megyei jegyző is nevez
tetett ki felügyelőnek Nográdmegyébe. Ennek mi 
érdemei lehetnek a tanügy terén, nem kutatjuk, 
de kifejezést adunk abbeli meggyőződésünknek, 
hogy a megyékben, a hazában csak akkor virágoz- 
liatik lel a népnevelés ügye, ha annak élére szak
emberek. móp pedig kitűnő szakemberek, nem 
pedig egyszerű bureaukraták állíttatnak, kiknek se 
kedvük, se módjuk azon ügygyei bajlódni, melyet 
előmozdítani hivatvák.

Eisenachban minap a német tébolyda-orvosok 
gyűlést tartottak, mely alkalommal dr. Hasse felöl- 
vasást tartott a gyermekeknek az iskolában való tul- 
terheltetéséről s ennek befolyásáról az elmére. Azt. 
állítja, hogy a tulcsigázott szellemi munka okozza, 
sokszor a elmezavart, valamit azon körülmény is, | 
hogy a kik mai nap --- különösen középiskoláink el
hagyják, azok mint eredményt sokfélét, de nem so-' 
kát mutathatnak fel (múlta non múltúm.)-- Bizony, 
bizony mondott valamit a doktor ur mondták ezt 

, már mások is, de nincs, a ki szivére venné. Egyre i 
szaporítjuk a nép- és középiskolák tantárgyait, an- 
nélkül, hogy a nemzet sorsát intéző bölcs férfiak azt 
a csodaszert találnák lel. hogy a gyermek fejét ho-1 
gyan lehet capitoliummá tenni?

Doktor Tanner 40 napi éhezését egy ameri
kai noi-doktor merő humbugnak nevezi a „Stan-. 
dard,4-ban. Azt állitja. hogy a tisztelt doktor ágya 
egy kautschukcső által az alsó traktussal össze van 
kötve, itt Imit pedig szeretetreméltó liatal hölgy lakik 
ki a doktort a legjobb „hig*  étkekkel ellátja. Már 

most kinek higyjünk?
A tegnapi hetivásár a nagy eső miatt igen 

gyenge volt.
Nagyszerű régiségletet ástak fel Somogyon- 

ban Erzsébet város mellett Erdélyben. A h let, mely
nek darabjai egytől egyig szinaranyból valók és ré- 

Iziistben voltak élásya. Azon körülmény, hogy annak 
voltáról biztos ítéletet hozhassunk, s csak azon tár
gyak melyek eddig is napfényre kerültek, gazdag

legnagyobb időköz mely a villámlás és a helyre tétetett. 

l rzi zet t'*tt  ki. igy tehát a legnagyobb távol 
^'l'-'-ől a dörgés még hallható 21 kilométerre 
'T "inértl'öhl — t‘‘hető. mi annál inkább feltűnő, 
:1’.| az ágyndörej közel ötször oly távolra - te- 
'"'ypm kilométerre hallható. Nem szabad azonban 
jfelHhiftnk, hogy mig ágyndörej által kelteit rez- 
/ két n körlégen kívül a föld is tehát jó 

í’X'«l‘i;l ki'z"B V,’z"ti |,g-',|lnl “ ki,rl'’8 ál‘ 

lal közvetittetik-
Most már képesek vagyunk kimagyarázni, hogy

• jllogás alkalmával miért nem hallunk dör- 
\.t p',llehet azt. mint minden égiháborut dörgés 
Léíi, mely azonban a nagy táv<dság miatt nem 
. || J ,,| hozzánk, holott a villámot oly távolságból

Hl*  minit, már u 
,(ni láthatnák.

y dörgésnél meg

nij 1 úllámlás után fokozatosan erősbülő vagy gyen- 
eillíí, de mimiig huzamosabb idejű dörgést, holott, 
ndvol a dörgés a villámlással egyidejűleg keletkezik,

pillanatnyi csattanáét kellene hallanunk. A

szemlélhetjük még. honnan különben a föld gör- 
legmagassabb hegycsúcsokat

egy nevezetes jelenséget kell 
azl ugyanis, hogy miért hallunk

(„n pillánálnyi csauana.M Kenem*  nauanmiK. a 
nlliím nénién egyik felhőből másikba, vagy pedig 
(,.|>1(1|M"d valamely tárgyra átcsap, az Htjában lévő 
^részecskéket egymástól elválasztja, melyek a vil
iim elmúlta után ismét öszszecsapodnak. A hozzánk 
],..'közelebb eső részecskék öszszecsapódása által ke
letkezett hang. I‘og legelőbb füleinkhez jutni, mig 
i többi annál későbben, minél távolabb esnek tőlünk 

öszszecsapótló részecskék. Minthogy ezen hangok 
roppant gyors egymásutánban következnek, fülünk 
ní-in képes azokat egyenként megkülönböztetni ha
nem c haiigsorozatot mint egy hoszszabb hangot 
fogja föl, azaz a dörgés képzetét nyeri.

A ..Pápa varos és vidéki tanitó-egylet vá
lasztmánya tegnap délután ülésezett, határozta- 

l.)A magyar országi tanitóegyletek szövetsége 
íigvélifii a Somival József-féle indítvány, mely a 
szövetség eszméjéhez ragaszkodik. 2.) Az „Eötvös 
alap ügyében kimondja , hogy azt üdvösnek 
találván minden lehetőt meg fog tenni annak gya
rapítására. A végrehajtással Bánli .1. elnököt és Ha
bar Istvánt bízta meg. 3.) isk. takarékpénztárak 
dolgában az. egylet régibb határozatához ragaszko
dik, Imgy t. i. nem tartja cz.élszerüeknek. Az 
tózi közgyűlés októberben lesz megtartva. A Leli- 
ii«t és llorovilz egyleti tagok érdekében ngy szin- 
ti-n a helybeli izr. orth. hitközségi iskolánál előfor
dult visz.ás állapotok ügyébe a válaszmánv felter
jesztést fog intézni a megyei kir. Lmfelügyelőség- 
liez. Két órai tanácskozás után a gyűlés végett ért.

Embertelen boszu. Sulyok Józsefet, kinek 
"-■zés vagyoni reménysége a napokban tönkre téte
tett. ismét borzasztó szerencsétlenség fenyegette, 
amennyiben üreg molnárlcgénye malmát akarta 

I

zsákmányt biztosítanak a tudománynak. Utoljára 
aranyláncokat találtak, kidolgozatlan aranyrudat ösz- 
szeviszsza 50<» grammnyi súlyban. E találmányból 
azt következtetik, hogy ott hajdan város volt.

Iszonyú műtét. Egy rozsnyói borbélymííhely- 
ben történt a napokban. Egy fiatal leány fájós fo
gát akarta kihúzatni. A borbély bele nyúlt fogójával 
a leány szájába, megragadta a — nyelvét s húzta 
kifelé. A leányban volt annyi erő, hogy eltaszitotta 
magától a kínzót, de abban a pillanatban ájultan ro
gyott öszsze. Nyelve ketté volt hasitav. Azonnal ápolás 
alá vették, a kontárt pedig a rendőrséghez kisérték

Szabó Endrének az „Üstökös*  szerkesztőjének 
esküvője Nogáll Jánkával, Nogáll László békésgyu
lai törvényszéki biró kedves és irodalmi szereplésé- 

, ről is ismert lányával, múlt szombaton ment végbe 
Békés-Gyulán. Az esketést a menyaszszony atyai 
nagybátyja. Nogáll János fölszentelt püspök végezte, 

IGöndöcs Benedek kigyósi apáti s gyulai esperes
plébános, s az egész helybeli klérus segédkezése 
mellett. Noszolyónisszonyok voltak: Farkasné- 
Erkel Teréz, özv. Farkas Jánosné: nyoszoló-lányok: 
Litschauer Teréz (Selmeczről,) Farkas Stefánia és 
Farkas Krisztina Csabáról; násznagyok Farkas (Iá- • 
bor ügyvéd és Visi Imre, a „Magyar Népvilág*  
szerkesztője Budapestről; vőfélyek: Miskovicz Száva 
törvényszéki biró, Farkas Gyula birtokos és Lit
schauer Lajos bányászmérnök. A boldog pár számos 
oldalról kapóit üdvözlő táviratokat.

Híres lövök. Ha Carvor azelőtt öt-hatszáz év
vel élt volna, most ép ugy vitatkoznának a fölött, 
hogy csakugyan élt e ez a rendkívüli lövő, vagy 
mutatványainak híre csak monda, legenda gyanánt 
szállt volna szájról-szájra, mint a fölött vitatkoz
nak, hogy élt-e Teli Vilmos. Igy azonban nyoma
tott okmányok, szemtanuk följegyzési maradnak az 
utókor számára Carver rendkívüli mutatványairól. 
C'arver híres lövő-elődei közül leghamarabb eszébe 
jut az embernek Teli Vilmos, a svájezi hős. Azon
ban Télién kívül is sok híres lövőről emlékszik meg 
a bülönböző népek mondája, e biztos szemű és erős 
karú férfiak, mint Teli, valamennyien almát lőnek 
el egy-egv kis gyermek fejéről, Már 1175-ben em- 

( üti Parid Uddin Attaz perzsa költő, hogy egy ki
rálynak volt egy kedvencz rabszolgája. Rabszolgája 
fejére almát tett, s meszszirol nyilával lelőtte. A 

, rabszolga azonban a félelemtől halálra betegedett, 
A dán monda hőse, mint Saxo Gramroaticus tudósít 
a XIIL századról, Toko harezos volt. Kékfogu Há
ruld király szinte oly almalövésfélére kényszeritette 
őt, mint Geszler Telit. Toko a királyt később egy 
rengetegben szivén lőtte. A norvég mondában Olaf 
Tryggwason (meghalt 1030) keresztény király lövő
versenyt ajánl Eindridi pogány híres lövővel, a czél 
egy sakkligura, mások szerint egy kis táblácska volt 

! egy kis gyermek fején. A király eltalálta a sakkfi
gurát, s megkeresztelkedett. A norvég Henningnek 
Háruld Hadrade Sigurdson király parancsára (1047 
|— 1066) halálbüntetés terhe alatt kellett egy mo
gyorót lelőnie testvérének Björnnek fejéről. Á hol- 
steini mondának a hőse Hening Wulf; s itt lép elő
térbe a Tell-niythosban foglalt szahadságharczi mo
mentum, ugyains Henning, ki 1872-ben fellázadt I. 
Krisztián király ellen, csak ugy nyerte viszsza sza
badságát, hogy egy gyermeknek (a monda nem 
mondja, hogy saját fia volt-e) fejéről egy almát le
lőtt. Az angolok e monda szerint a XIII. században 
élt Robin llood zsiványról tudják a legbúmulato- 
sabb lőtörténetekot beszélni. Ezen ó-angol lövőhős 
ifjabb epigonja \\ illiam of Cloudesley, ki G'arlisle 
rengetegeiben élt mint híres vadorzó, mig végre meg
hódolt a királynénak, s kegyelmet kapott. Hogjr

(almáról. A fellegek kárpitjai alól fényes arczu 
'“ö lények tekintének alá a nagy mindenségre.
■' ti' nyájasan tekintett angyalaira, arczán fenség 
s méltósággal. Megszólitá arkandgalát; lm) vau 
Azraéla. nem látom itt sehol, Imi van Castalia 
szolid kedélyű leányom, hol Acidalia, Acheron, és 
meg sokak? .Miért nem sietnek résztvenni atyai 
"i'iinilnkliiui y jp,] val] Daernon, Azaziel, Ismerni, 
"k ht szoktak állani jobbam körül, gyermekeimet 
ma örülve szeretném látni, menj el, talán megleled 
wt valahol.

Az arkangyal elkomorult, szemeit elfordító az 
atya kérdő tekintetétől. Az atya észre vette. 
s'Wdiilointeljesen szólt: talán baj érte őket, szólj. 
Marom tudni.

Atyám, szeretetre tanitál egymás iránt b«n- 

‘‘ szcrt‘l®t zárja ajkaimat; óh bár
10 ^liia baj Őket szásszor, mint cselekedték azt.
11 hdledni nem kivámok.

SZ(, litkolozól. avval fogod társaid iránti
kol'l'd * "1'* ha föltárod mit irányokban

" n‘.it. segíteni talán még nem leend késő.
lányodat atyáin, a szelíd (’astaliát, kit mi is 

ti'k',ll|lllt szeretünk idcsábitá a sötét
Hi'Zi-tM* 1 A7ilz’,,l: Azraela villámló szemeibe bele 
teiinpin S h''1'' Acidalia a fenséges
''“fjuil' hozzád, Daemon

a 'öté magát, s nem égi gyönyörkért bővülő

keblét ádáz indulatok tölték be; — Acheron, az 
ellened luirczra készülő titánok eget ostromollandó 
hadaival szövetkezett, mert megbüiitetéd, mivel 
nemtelen vágyainak betölthetését megtagadtad; táj
dalomtól duiva állok előtted atyám, az égi sereg 
két részre vált, ellened és ellenünk pártot ütött.

Az Ur arczárói eltűnt a nyájasság, a harag 
komor feliegoi kezdők boritni fenséges homlokát, 
szemeiben a megsértett atya fájdalma égett. — 
Hívd elő szólt, meny dörgő hangon, a hirteleneket 
büntetésük akkora leend mint bűnük.

Gábriel eltávozott, a híí angyali seregek ösz
sze ölelkeztek, s könyár hullott szemeikből.

« **
Azraéle, a villámló szúrná angyal Ismerői 

Slábeu ált. hallgatva a tázkehlü ifin éizókkábitó 
szavait; fejét vállára hajtá, s lángoló karjaival 

átölelő izmos nyakát.
Azraela, szól Ismerni, tekints aziveinbe, a lo

bogó lángok inajil szőtszakitják gátjaikat, légy 
enyém, ezikkadjnnk el az égi gyönyörtől; mit ér 
nekem az ég minden fényessége, ha keblemben 
oltlmtlan vágvak lángolnak, mit ér az égi név, ha 
villámló szemeidbe bele szédülve, nem szívhatom 
ajkaidról n megdiesőtilés gyönyörét.

Azraöla keble emelkedett, a kábító szavak 
hő tlizétől. de nem liagytamagát elesábbittatni, szól az 
Ur haragjáról Ismerni, te uj eddig nem érzett vá-

gyukat öntesz tagjaimba, érzem szavaid mérgét, — de 
leljünk az Úrtól, ki keményen fog büntetni, ha 

. áthágjuk parancsait
Hah ! te mindig ezzel állasz elő Azraela; ki 

e hatalmas Ur, hogy oly félelmet öntött szivedbe, 
tekints alakomra, tekintsd izmaimat, nem vagyok-e 
hatalmasabb mint ő, vagy tehet-e szolgáivá minket, 

1 kik őrizzük birodalmát, váljon nem döntötték volna-e 
j be a titánok egének kapuit eddig, ha súlyos karja
ink nem verik vissza azokat, — ellent tudna-e ál
lani e merész ostromlóknak, ha mi is azok közé 
állanánk, ki védné akkor az eget, ha mi segítenénk 
föl ide a titánokat? Oly büszke Ő, hogy megtiltá 
veletek érintkezni, de rettegjen, karjainkban még 
van erő, hogy lerántsuk trónjáról, s mi foglaljuk 
el azt.

Ismerai fölállott « beszéd alatt, kihivólag 
feszité ki hatalmas mellét, s ádáz ökleit fenyegetve 
emeló föl. A hölgy, Azraela bámulta e szép tüne
ményt, karjaiba, köblére rohant, s a kéj tengerébe 
merültek.

Castalia a szelíd költői kedély, kit oly na
gyon szeretett az atya, ott pihent a felhők fodrai 
mögött, lenézve a megmozdult világba, nézve a ra- 

j gyogó napba, tapsolva parányi kezeivel a hulló 
I csillagoknak. Ijedve tekinteti félre, egy setét 
! a réz tolakodott melléje, megismerte a főt, Azázielé 
, volt az, kitől megtanult félni. (F. k.)



gróf, ki egy vasúti szerencsétlenség alkalmával O1 
vesztette egyik kezét, nem akar párbajozni és azt 
mondja, hogy majd vesz elégtételt. A ' rendőrségnek 
sok dolgába került a botránynak véget vetni. h

Városunkban meghaltak: f. hó 5—u jK.
Dömölki Bábi gyermeke József, r. k. 1 órás gVP,^ 
geség. Takács Lajos, r. k. 32 éves, tüdővész. y|a.

. .............................. . ráczi Mihályiul, r. k. 65 éves, tüdővész. Tóth Lídia 
meg az úri embert’ a szándék leánya, á. h. halva éretlen. Csizmadia Antal gyev.

' ’1' 1 - r. k. 2 hónapos, sorvadás,

Rablók vagy kamaszok ? E napok, vagyis job
ban mondva ez éjjelek egyikén történt, hogy egy 
úri ember a kigyóntezában, hol egy ismerős család
nál mulatott volt, hazatérve, a barátközben, Löwy 
ur lakóháza tájáu 3 férfialak által megtámadtatott de, 
segitségkiáltására emberek közeledvén, a három alak 
megugrott, s az úri ember értékes tárgyainak és é|> 
bőrének birtokában maradt. - Nem tudjuk, raldási 
szándékból támadták-e n.<h.................. . .
azonban mitsem határoz arra nézve, hogy ismételve | meke Béla. r. k. 
ne hangoztassuk, miszerint oly városban, mint Pápa,; *
az ntezák rendes kivilágítása olyan szükszégos mint; bZerKCS^toi leVCICXCS,
a mindennapi kenyér. i -

........................................... 7.
, hetit fóvtlruHban.

ügyességét megmutassa, saját fiát kiállította 120 lé
pésnyire, s az almát lelőtte fejéről. A király ezért 
testőrei közé vette Bl. — A szerb mythosz Milosa 
esak úgy kapta meg menyasszonyát, liogy egy gvti- 
rlln keresztül lőtte le a lámlzsabegyre tűzött almát. 
Az észt regék Osawkápje meg úgy nyeri meg a ki
rályleány kezét, hogy egy magas begyen álló em- 

■ bérnek á szájából kilövi a fél almát. Teli Vilmos 
igen sok utánzókra akadt, még pedig a legújabb 
korban is. 1853-ban Speierben azért Ítéltek el egy 
takácsot hét forint pénzbüntetésre, mivel fiának ke-. 
zéből egy alkalommal egy darab papírt, más alka
lommal pedig fejéről egy burgonyát lőtt le. Ilyen
nel akarta magát produkálni Béesben a napokban, 
Captain Frank llowe és Miss Tillie liiissel, de 11 
rendőrség eltiltotta őket a veszélyes játéktól. Na-; 
gvon ügyes lövők az indiánok is, a kik között i'ar- 
ver oly bámulatos ügyességre tett szert. Bmlo Tb. 
azt Írja .l)or Sealpjáger*  ezimii könyvében, liogy egy 
indián ezitroiu nagyságú prairietököt lőtt lo egy fia
tal indián leány fejéről; a eahadai vadászok pedig 
oly ügyosen vadásznak egy igen kis fajú mókusra, 
hogy szemébe lőnek, s ritkán tévesztik el a ezélt. 
E mókus szőrméje igen becses, s ha a golyó lyu
kat üt a bőrön, a prém értéke már csökken.

Nagy-Kanizsán tegnapelőtt volt a képviselő
választás. A pártok jelöltjei a következők voltak : 
Jókai Mór szabadelvű-párti, l jiaky József parsai 
plébános pártonkivüli, I nger Alajos filggelcnségi párti. .....
t'jlaky vissza lépett, l'nger l.ajos függetlenségi lett! vagy Borlmboa lesz. Eddig hiirópaszerte azt veitek, 
megválasztva 133 szavazattöbbséggel. j’ .......... ~

. i - ,, i.-.i- i vorsonvkepes ipara, tudománya, művészété, de most
. A?a?y VNT a,. i"-ök városban bizottság alakult, mely annyira
£±^'± 21 >1 Tiris o X komolyan foglalkozik a világkiállilás .....................
kőMtktzji. aug. - ., - .. á-. • r, eszniéjóvel, hogy annak kifejlesztésére lapot is ala-
közííl- aug 25, 2bg' ^'küiésók.' aug 27 bezáió ’ 1'itotÉ melynek első s közleményeiben jeles száma 

közgyűlés, aug. 28. kirándulás Abipsziibálok és köz-1 harral,EZimgj>ZT’b™közelo'bbi'' világ-1
^l^nitós Nmm.tországb.m legyen, de ne éppen a lég-! 

bj biológiai, (élet-, állat-és növénytan.) c) ásvány-, közel®W)‘ .
föld-, vegytani és gyógyszerészi, d) terniészettani, ré- A Sopronmegyei közigazgatási bizottság a
gészeti, e) gazdászat. állatgyógyászat, műipar, mely ; Vághi közbirtokosság azon körcímére, miszerint a
osztályokat a tagok számához képest összekapcsolni,; vághi Rába Ilid a megyei hidak somba vétessék át,, 411,bv...| 
vagy elkülöníteni is lehet. A közfllésok szakosztályai — a körülmények kipuhatolasa sjavaslattétel yegett, (.jrVntt. továbbá egy papírkosár. Hol?
ülések, tudományos estélvek stb. helvét és idejét a az alispán ur elnöklete alatt egy bizottságot kül- kiadóhivatal (Nobel Ármin könvv-és
.Napi Közlöny‘•■jelölendi meg. Előadásokat bármely dött ki, mely ügyben a tárgyalás m. hó 27-én meg-| dése) ad )ldv(l|,b tudósítást, 
művelt nyelven tarthatni. A szakülésokben tartandó , tartatott. (
előadások előre bejelenhetők, dr. Kuné Adolf nag.vgyü-I 
lesi titkárnál Szombathelyen, vagy dr. Dulácska Gé
zánál, a kp. áll. vál jegyzőnél Budapesten. Ily elő
adások a bejentési időhöz képest elsőbbséggel bír
nak. A közülés napi rendjét az ügyrend határozza 
meg, egyelőre azt jelenthetjük, hogy a megnyitó kö
zülésre már eddig be van jelentve: 1) dr. Szabadfy 
m. főorvos emlőkbeszéde néhai dr. Kovács S. E. és 
dr. Kátay G. volt nagygyülési elnökkök lelett. 2) 
dr. Balogh Tihamér értekezése a .járványok okairól 
s azok befolyásáról a nép életére,“ a bezáró köz
gyűlésre dr. Hamary Dániel h. törzsorvos érteke
zése: „Ki való katonának ?“ A szűkülésekben meg-

Tíz krajezár egy emberéletért. Mittelman Ja
kab ungvári kereskedő 7 -8 éves fiacskája a na
pokban fűrödvén, fuldoklani kezdett, amit egy közel 
levő parasztfiu még jókor észrevett s a halállal küz
dőt a partra húzta. A boldog apa örömében egy 
egész tiz kraiczárost adott lia megmentőjónek.

Beszélő slketnéma. A lyoni szépművészeti és 
irodalmi egyetemen e napokban egy született siket
némát avattak föl bakkalaureussá. E csoda-ember 
Köchlin Maurice Mühlhausenből. 16 éves s e hói 
3-án és 4-én tette le a szigorlatot, még pedig ki--------
tűnő sikerrel. Köchlin Hugentobler tanár intézetéből 
került ki. hol a siketnémákat beszélni s az előttük 
kimondott szavakat az ajk mozgásairól leolvasni ta
nítják meg.

A legközelebbi villágkiállitás vagy Rómában.

hogy jövőre a Spree partjain fog hullámzani a világ 
versenyképes ipara, tudománya, művészete, de most 

nagygyűlésének" programja I ;>'z városban bizottság; ‘ Hlnkylt, mely annyira 
beir-ís ni"- *93 este i komolyan foglalkozik a világkiállítás létesítésének 

"’>) ór^nrlnl.gnvitó .vszméiévrl, lmgy annak kifejlesztésére lapot is ala- 
2b“ szak-illések, aug. 27 bezáró , l»«to»t; melynek e so s közleményeiben jeles száma 

............. h................. már meg is jelent. Ezzel szemben a „hölnische |

/\. S. Bpst. A kézirat vagy olveszet. vagy pedig re.

A s. Azt a íiasMist mi is elolvastuk, azonban mi nem 
szeretünk isinétl<:sekbc bocsátkozni, azért, hallgatiíssal tűrjük 
a ttiszuriisokat. ...Mán merkt <lie Absicht. und wird versiont.1* 
Ön tud németül?

S. L. Vszprni. Köszönjük. Mai számunkban a felelet. 
Többet levélben...

Verebes. Önnek csak annyit, lmgy hiába fordult meg 
Bécsbon...

Felelős szerkesztő: Bánfi János,

PÁPA:
100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 10 irt. 20 kr.,közt!p 9 frt. 00 kr.,alsó 

jó 8 Irt. 70 kr.. kOzép 8 fit. 20 kr., ulsó 

'*'  • kr. és n. 5 frt. 80kr.
ii frt. 20 kr. 6 frt. — kr. 

— kr., k. 7 frt 80 kr. és a.

kr. közép l frt. 50 kr. 
kr. k. 2 frt 10 kr.

kr.
Woita József.

polgármester.

9 frt. kr.
Ktt-zs:

7j frt. 60 kr.
Árpa: j.G frt.40kr.k. Gfrt.
Zab: j. ii frt.lo kr. k. ii fri 
Tengeri: j. 8 frt.

7 frt. 60 kr.
Burgonya: - - fit.
Széna: j. 2 Irt. 60 kr. k. z
Zsúp: j'. 2 frt.. I" kr. közép 2 frt 

Pápa, 1880. augusztus 18.

Megvételre kerestetik egy gerlepár kalitkával 
' ? Erre nézve a 

kiadóhivatal (Nobel Ármin könyv- és papirkereske-

Az oltártol a siralomházba ment Madridban 1 
Olíva Alvarez, a kit gyilkosság miatt halálra, kedve
sét pedig ebben való részvétel miatt több évi bör
tönre Ítéltek. A szerelmes pár belenyugodott az ité- i 
letbe, csupán a pap áldását óhajtók, hogy viszonyuk 1 
gyümölcse, egy gyönyörű öt éves kis leány, törve- i 
nvesitve legyen. Ez 'megtörténvén, az uj házasok I 
rögtön a szertartás után elmentek, ki a börtönbe, j 
ki a halálba, s igy a .holtomiglan holtodiglan• -t 
könnyű szerrel tarthatták meg.

Kellemetlen látogatója volt Fiumében egy csa-!; 
Iádnak, melynek még hozzá véletlenül csak női tag
jai voltak otthon és éjjel - Ádám-costíini-jéban

ki. Nevezetesen: a) az orvosi osztályban: a roncsoló i mint egy őrült, a ki a szomszédból megmenekült és 

gyermekek1 Szerencsére sikerült e kelletlen vendéget egy szo- 
’ ’ ‘ jókor elvitte.;

Megjelenít s hozzánk bcküldeiett: rA köz- 
_gi és gazdasági tűzoltás könyve. Pá

lyamű iíj. gróf Náda.-dy Ferencz ur által kitűzött ,' 
,... ~.r.............   ...... __ -- - ....... .• J - - ....... írták: Greszler Vilmos

phylloxera ügy jelen állása projectiókkal Mustrálva, gazdász, Budapesten és Oláh Miklós, tornatanás 
-ov.'. ic í< az.. i.:.. „....4...i..„i. .... .a «.,g 26.' Szarvason. II. kiadás, Budapesten 1880. Ara 50 kr.'

íeolo- Kapható, vagy utánvétellel megrendelhető Vancsó j
' Gvuln ügvved urnái Budapesten. Budapest múzeum- ............................... . ..

utczu 3 szóul. — Ítógérzeit iiiiíuv t pótol a könyv i iiielb-lt egy bolt lakassal együtt Sz. Mihály 
s mivel, tartalma és össze állítása — noha szerzők [ napf(5| kiadandó. — Bővebb értesítést nyerhetni 
láthatólag küzdenek a kezdet nehézségeivel — meg- ini..,i .„.„.a i1A „f,.,.,, a Hinni-lcliotős sikerültnek ős czélszciüíuck monilliató, Iliiért 1,111011 -1 ók.ih iiin.il. hossz.il-iltiza .1 Bilim
is különösen kisebb községesnek legjobban ajánlhat- féle házban.
juk. A tüzoltóügy csak akkor fog a jelenlegnél meg ----- --
nagyobb s örvendetesb lendületet venni, ha ezen1 . , i.,.,,.,,,..iinn,v mindpiikönyvek által általánosan terjesztesik. - Megjelent J "dalom a 11. e. közönseggel, bog) minden 
továbbá egy kis füzetke, mely dr Dühíts Miklós! áű Qr/Ml’/LlTi
gyakorló orvos svédgyógytornászatáról (Budapest ’ cinci Ilit Ln kj/A i Ildii 
IV. Hatvani utcza 8) értekezik, nevezett gyótudor i - u ti :i- AUlíf<Snncniií intézetét ismerteti: A kis értekezést legW- Kerti helyisegemben, (Wlmnetlen idő eset® 

zeleb magynnk és közölni lógjuk. l
Ezt is csak angol teheti. Egy angol halálo

san szerelmes volt egy szép színésznőbe, s hogy j 
szerelmét kimutathassa leborotváltatta fejét és czi- 
noberrel egy verset Íratott kopasz fejbőrére. ... A 
költemény szokatlan kiadására meglágyult o a díva I 
szive arról hallgat a krónika.

Óriási botrány. A bécsi ,
tegnapelőtti este O.smonde gróf is megjelent híres, 
négyes fogatán egy feltűnő szó, 
midőn egy ifjú, a ki korára nézve akár lia is lehetne ’ 
a grófnak, az utóbbit annyira gúnyosan nézte végig,

Friss tormás virslii
kapható mai naptól fogva üzletemben.

J. Stern.
füszerkereskcdő.

A nagyleveli határban lévő Artlai 
Ilin lmot szabad közből eladni szándékozom, 
bővebb értesítést tulajdonosnál nyerhetni.

Stern Ármin.
vitatás végett eddigelé a kővetkező tárgyak tűzettek | járó embert pillantanak meg, aki, senki más, volt, 

toroklob mai álláspontja. Előadó dr. Hoclilialt Ká- ottan kényelmessen végig nézte a megriadt dámákat, 
roly. b) a közegészségi osztályban: a gyermekek1 Szerencsére sikerült e kelletlen vendéget egy 
halálozása Magyarországon. Előadó dr. Weszelowszky bába csukni honnan a rendőrség m ;■ j 
Károly egészs. tanácsos. Tudományos estélyek ed- ’ ' '' 1 1
digi sora : a) aug. 24. Savaria társadalma all. szá- s é g i é s g a z <1 a s á g i tű z o 11 á s k ö 
zadban, tekintettel a régészeti kiállítás tárgyaira. 1 , ................. .
Előadó dr. Lipp Vilmos úr. b) aug. 25 Tárgy. A 20 drb. arany jutalomra.

Előadó Emicb Gusztáv kir. asztalnok ur. c) aug. 26. • Szarvason. II. kiadás, Budapesten 1880. ArajO kr. I 
Vasmegye geológiai viszonyai, tekintettel a gi 
giai kirándulásra. Előadó lnkey B. ur. Kiállítás: ré
gészeti tárgyak és tanszerekből. Kirándulás Tarosa. 
Sághegy, Németujvár és Jaákra. A nagygyűlés alu
lírott ügyvivői és a rendező-bizottmány minden le
hetőt el fognak követni, hogy a nagygyűlés minél 
tanulmányosabb és élvezetes!) legyen, miért is sza
bad legyen remélnünk, lmgy az idei nagygyűlés 
minden tekintetben meg fog felelni a hozzá kötött 
várakozásnak. A magyar oradsok és természetvizs
gálók XXI. nagygyűlések ügyvivői: Dr. Szabó Imre, 
szombathelyi püspök, a XXI. nagygyűlés elnöke. Dr.
Kovács József, egyetemi tnr. az áll. közp, választ
mány elnöke. Dr. Szabadly János, megyei főorvos, 
a XXI. nagygyűlés al-elnöke. Dr. Szabó József, egy. 
tanár, az áll' közp. választmány al-elnöke. Dr. Kuné 
Adolf, főgmnasiuiui igazgató, XXI. nagygyűlés tit
kára. I)r Dulácska Géza, kórházi főorvos, az áll. 
közp. választmány jegyzője. Dr Müller Kálmán, 
egyetemi mtnr. a XXI. nagygyűlés titkára. Dr. Ze- 
tiz'y Dániel, akadémiai tanár, XXI. nagygyűlés titkára. 

Devecserröl írja levelezőnk, liogy az ottani 
izr. hitközség derék elnöke, Steiier Józef úr, az is
kolaszékkel egyetemben a kor kövotelmónyeit szem 
előtt tartva az iskolában 6 —7 heti szünidőt enge
délyezett r. 1. (Ez is már valami, noha még min
dég szomorú, hogy a mit a törvény parancsol, azt‘hogy ez haragosan összeszidta. Akkor az ifjú a gró- 
a hitközségi elnökök, csak engedélyezik. Szerk. I főt oly erővel ütötte arezul, hogy az elájult. A 

Horváth Sándor kegyesrendi tanár úr holnap közönség az ájult aggastyán pártjára állt és az ifjú 
fogja első miséjét olvasni a helybeli főtemplomban.. alighanem pórul járt volna, ha a rendőrség közbe 
Egyházi beszédet Horváth Róbert szí.-benedekrendi nem veti magát, melynél az ilju mint Belleville mu- 
tanár tart. Az njmisés tanárt Nyitráról, a hol ed- tatta be magát. Magaviseletét azzal indokolta, hogy 
dig a hittam tanfolyamot hallgatta, a sátoralja-uj- « gróll'al még Párisból van élénk viszályban, s ezen 
helyi házhoz helyezik át. arezulütés által párbajra akarta kény szer iteni. A

Szombathelyen a fő piaczon 7. szám 
alatt levő házban egy nagy bolt, lakás, 3 
szoba, konyha, dupla magtár, pincze, pad
lás és faház azonnal bérbe adandó; bő
vebbet a háztulajdonosnál Szombathelyen.

Kiadó lakás.
A Pollák-fólp házban Mádai kúvéliúza

podig kiívéhiízaiiibnu)

ZENEE8TELY
tartatik, melyen Cseresnyés Károly 

olksgarten*-ben  zenekara közre fog működni. — ízletes 
'í'p\r'ígjK,kiXt'-bp<.ió italokról és rendes kiszolgáltatásról a lehető

| főt oly erővel ütötte arezul, hogy az

legjobban gondoskodva leend.

Lagtulajdonos és kiadó: Nobel Ármin.

hírneves 
étkekről,

XT JEGET "W
a legolcsóbb árért adok el.

Tisztelettel

kávés.

Pápán, 1880. Nobel Ármin

iiin.il

