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Hirdetések
1 négyzet centiinetcrnyi tér szerint számit*
I tatnak. — Egyszeri beiktatás ára minden 
; négyzet centiméterért 1 krajezár.—Bélyeg 
I külön 30 krajezár. — Előfizetőink ked- 
1 vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
’ számittatik.

Egy „pium desiderium?
Városunkban az utóbbi időben üdvös moz-1 

fitan indult meg, melynek csak azt kívánjuk, 
Ly siker is koronázza.

kir. tábla decentralizatiója kilátásba 
ran helyezve, s mivel a Dunántúl is megki-j 
vímja a maga konczát, a pápaiak tartanak eiie 

igényt.
Persze nem magunk leszünk a verseny

téren.
Ott van Szombathely a maga hatalmas 

pártfogójával. Széli Kálmánnal. E város mel
lett szól azon körülmény is, hogy az utóbbi évek
ben bámulatosan haladt és emelkedett, úgy 
hogy e tekintetben Pápa nem versenyezhet vele, i 

Számba vehető továbbá Sopron, Győr, 
Székesfehérvár, sőt talán Veszprém is.

£ városokkal szemben a mi városunk szin
tén n rövidobbet húzza. - tehát mit remél
hetünk ?

Keveset, vagy talán épen semmit, ha azon 
helyek fognak kijelöltetni a kir. táblák szék
helyéül, melyek sociális és financiális tekin
tetben előre vannak.

De azért nem szabad elcsüggednünk. Nem 
pedig azért, mivel nemcsak a sociális es finan
ciális, hanem a culturalis szempont, úgyszintén 
a földrajzi fekvés is veendő tekintetbe, ha 
arról van szó, hogy a dunántúli kerület, me
lyik városába helyeztessék el a kir. tábla.

T ár c z a:
ISI és MIMI.

(Elbeszélte.)

(5. folytatás.)
Egyszerre csak Isi ugrott eléjük.
A mint őket megpillantó, vidáman hozzájuk 

szaladt s bizalmasan húzódott Etelkához, kis kar
jaival átölelte őt.

,To tetszel nekem, Etelka k. a., mondá, hí
zelegve húzogatván végig kis kezeit Etelka rózsás 
arczán, ki gyengéden hajolt le a kis ficzkóhoz.

»Aunak nagyon örülök.*
,S Károly bácsinak szintén tetszel ám!*
Úgy? ő mondta azt? kérdő Etelka k. a. fé

lig zavart, félig vidám tekintetet vetvén az unoka- 
öcscse indiskretióján boszankodó bácsira.

Isi a fejével igent intett. „A bácsi azt is 
mondta, hogy tőled még sohasem kapott csókot. 
Bizony most szépen adhatnál neki!*

Lángoló pir borító cl a k. a. arczát, ki Isit 
gyengéden eltolta magától.

Ez utóbbi azonban bátran folytatta. ,Aztán 
életénél is jobban szeretné tudni, hogy te szeroted-e 

Nem mondhatnád most meg azt neki?*
Etelka felemelkedett, annélkül, hogy a kis 

•szörny csacskasága által mintegy megsemmisített 
szomszédját csak egy tekintetre is méltatta volna.

E perezben egy fiatal ur sietett arra felé.
Ah! tanár ur, Etelka k. a. hiszen kegyetek 

'annak? A forrasszon társasjátékot akarnak ren- 
'Wö‘» ás csak önökre várnak.

S ha e két szempont is tekintetbe jő,1 sek fordulnak elő, úgy hogy majdnem kénytelenek 
úgy akkor lehet, hogy Pápa lesz a győztes. ' vagyunk az ilyen eltérések gyakori ismétlése mel-

Nem akarom a tényezőket felsorolni, me-, lett magokból az eltérésekből, a kivételekből uj 
Ivek fölött rendelkezünk, s melyek mellettünk szabályokat alkotni.

Az egész teremtésen keresztül karonfogva jár a 
kivétel a szabályival, s a fennálló törvény megsér
tése gyakran csak következménye két törvény 
összevegyítésének, a keresztezésének. Az eltéréseket 
tehát nem tekinthetjük mindég szabálytalansá
goknak.

A természet gazdag az ilyen kivételekben. 
Tudjuk p. o. hogy hazánkban csak egyszer szoktak 

| megérni a gabonanemek s a szőllőtő nemes gyü- 
■ mölcse; s mégis jönnek korszakonként esztendők, 
melyek e tekintetben kivételt képeznek, ilyen esz
tendő a most végződő 1874-iki is. Nemrég azt 

: Írták a lapok, hogy Sopron közelében az aratásnál 
kiszórt árpamagvak kikelvén másodízben fejlődtek 
kalászok; ugyancsak onnan írták, hogy október 
havában földi eperrel diszlettek a wandorfi dombok. 
Emlékszem arra is, hogy 1866-ban szülőföldemen 
a síkban fekvő szollőkertek elfogyván másodízben 
kezdtek virágozni a szőllőtok, s november elejéig a 
szőllők érettek voltak.

Vagy ki nem hallott volna, sőt talán látott is 
feltűnő eltéréseket az állatvilágban, melyek oly szám
talanszor szoktak előfordulni? Kétfejű s 5,-6, 7, 8 
lábú borjuk, 4 lábú csirkék, szarvas kakasok stb. 
már nem tartoznak a ritkaságok közé. S a ki a 
teremtés néma s élettelen terményeivel, az ásványokkal 
közelebbről megismerkedett, hányszor talált az cl-

szólnak; de arra emlékeztetem a hivatott kö
röket. hogy, ha komolyan akarnak valamit, úgy 
nem elég a városházán összejönni és diktióz- 
ni; hanem itt tenni is kell. Emlékezetükbe 
hozom a dohánygyár, a tanitónöképző intézet 
stb, ügyét, s kiki be fogja látni, hogy itt 
Fabrus cunetatoroknak — ha ugyan valamit el 
akarunk érni — helyük nem lehet.

Szükséges lesz, hogy a város is áldoz
zon. A méltóságos gróf ur érdeklődik az ügy 
iránt, tőle is — ha kell — anyagi áldozatot 
várunk, s a mennyire őt ismerjük, e várako
zásunkban nem is fogunk csalódni.

Csak tenni, áldozni kell, s hiszem, hogy 
a siker nem fog elmaradni. Mert azt tartom, 
hogy azon városokat kell felsegíteni, a melyek 
segítségre szorulnak.

Mi pedig — bizony Isten — reá szo
rulunk!

Kivételek a természetben.
Egy régi latin közmondás azt mondja, hogy: 

Nulla regulla sine exceptione! Nincsen szabály 
kivétel nélkül, s valóban igaza van. 'tekintsünk 
akármerre, s mindenhol azt találandjuk . hogy az 
általánosan elfogadott s évszázadok óta fennálló 

i szábályok mellett uj meg uj szabályoktóli eltéré-

Etelka elfogadta a fiatal urnák udvariasan, 
felajált karját s tova sietett.

Kutassy követte őket Isivel leírhatatlan izga
tottságban. Hah ! mit kell neki ő róla gondolnia ? ! 
Természetesen nevelés és gyengédség nélkül szű
kölködő, modoratlan és műveletlen, elbizakodott 
embernek tartja őt, és ép most az első Ízben jött 
annak tudatára, hogy menyire szivén fekszik Etelka 
k. a.-nak róla táplált jó véleménye, s mily elvi- 
selhetlen teher az, ha Etelka Őt oly kevésre be

csüli.
Szerette volna Isit kezeivel szétmorzsolni, de 

kívánságát még csak sejtotni sem merte, attól való 
félelmében, hogy újabb indiskrotió fogja fenyegetni.

Csak gépiesen vett részt a társasjátékban;! 
minden figyelme Etelka k. a.-ra összepontosult, 
kinek arcza majd kipirult, majd elhalványodott, s 
kinek mintegy erőltetve élénk, majd ismét magába 
zárkozott szórakozott mivolta feltűnően különbözött 
máskor állandóan megőrzött, komoly, megnyeió 

magaviseletétől.
Csak u bocsánat kérés egy szavát intézhette 

I volna hozzá, vagy legalább tekintetével találkozlia- 
' tott volna. Ám Etelka áthatatosau kikerülte szegény 

tanárunkat.
Végre a játék szabályai szerént Kutassynak 

és Etelka k. a.-nak néhány pereire el kelleti váll- 
niok a társaságtól. Kutassy megakarta fogni Etelka 
k a. kezét, ki azt azonban hevesen rántotta vissza.

.Megsértettem Önt, Etelka k. a.?“
.Nem tudnám, mivel?*  
.Ez a szerencsétlen Isi.

.A gyermekek ismétlik azt, a mit hallottak. 
Én csak csodálkozom azon valóban kifogástalan 
módon, melylyel ön unokaöcscseit mullattatni szok
ta s a hogy velők társalog.*

.Etelka k. a. kegyed bizonyára sokkal jobb 
és igazságosabb, hogy som engem elitélne, annélkül, 
hogy mentségeimet meghallgassa.*

A hang, melylyel ez mondva volt, nem tévesz
tette el hatását a kisasszonyra, ki engedte, hogy 
Kutassy kezeit megragadhassa.

Tanárunk köszönőleg hajtotta meg magát.
.Kegyed hinni fog nekem, ha elmondom, 

hogy.............. ‘
Bémitő kiáltás vágta ketté utolsó szavát. S 

hah ! ő ismerte a hangokat, ezek unokaöcscseitol 
származnak, kik kegyetlen ralfinirozottsággal éppen 
e pillanatot választották valami hőstettük kivételére.

Do hát mi történhetett velők.
Mindketten egészen nyugodtan s látszólag

I még minden tagjaik ép birtokában térdeltek a ter- 
rasse egyik szögletében, melynek vasrácsozatán ed
dig a kertbe nézegettek le; de oly keservesen bőg
tek, hogy még a sziklát is megindították volna, s 
feltűnő volt, hogy egyikük sem mozdult se jobbra, 
se balra.

Kutassy néhány ugrással mollottök termett. 
Uram fi a! mit kellett látnia ! A két szittya erőszak

kal keresztül dugta fejét a rácsozaton s most nem 
tudták visszahúzni.

Tökéletesen lesújtva nézte ez a szerencsét
lenséget; egyszerre mindkettő, ez már sok! Persze, 



téréseket a tudomány által megállapított szabá
lyoktól !

De nemcsak az ásvány-növény- és szorosabb 
értelemben vett állatvilágban fordulnak elő az olyan 
kivételek, gazdag azokban az emberfaj is.

Perty Miksa „Authropologia*  (embertan) czimű 
híres munkájában ezen tekintetben érdekes adato
kat hoz fel, melyeket elősorolni a tisztelt olvasók 
engedőimével bátor leszek.

Kezdjük a sokszor nevezett „siami ikrek-j 
kel. * Ezek Bunker, Saug és Bunker Eug nevet vi
seltek s születtek Siamban, Ázsiában 1811-ben. Egy I 
ottani pogány pap ezen rendkívüli tüneményt, a két 
oldalaikon összenőtt testvért az országra nézve 
szerencsétlen jelnek tartván, a két ikertestvér meg- 
öletését javasolta; egy másik papnak azonban 
sikerült őket e kegyetlen haláltól megmenteni.

így tehát felnőtt az ikortostvérpár s pénzért 
mutogatta magát hazájában, migneni 18 éves ko
rában Meklong siami városban jött, honnan őt; 
Koflin hajóskapitány anyjától megvevén. az ame
rikai egyesült-államokba elvitte.

A testvérek idő folytán nagy pénzösszegre | 
tettek szert, Éjszaki-Karolinában, Amerikában bir
tokot vettek s két nőtestvért vettek el 1855-ben. 
Ezen házasságból származó gyermekek közül még 
most is él 8. — Az Amerikában kitört polgárhábo
rúk alatt ezen ikertestvérek sokat vesztettek va
gyonukból, úgyhogy újonnan kénytelenek voltak 
magokat pénzért mutogatni.

Koruk növekedésével komor természet-flekké 
lettek, valószínűleg a haláltól való félelem miatt; 
s borzasztó is lehetett azon gondolat, a majd meg
halandó testvért magával hurczolni. Az orvosok el
lenezték az elválasztást, miután az a halált vonta 
volna maga után.

Ismét visszavonultak tehát a most már ellen
séges viszonyban lévő testvérek amerikai birtokukra, 
hol f. é. január hó 17-én Dschang megszűnt élni; 
testvére Eng, ki a legutolsó napig legjobb egész
ségnek örvendett, Dschang meghalálozása után azon
nal dühöngni kezdett, későbben elkábult 2 óra 
lefolyta után Ő is kimúlt.

Hasonló testvérpár született 1701-ben Magyar
országban. A két leány Judith és Ilona magyarul, 
németül, francziául tudott beszélni, s ügyes volt a 
rajzolásban, éneklésben és horgolásban; meghaltak 
23 éves korukban majdnem ugyanazon pillanatban.

1751-ben Wetzlarban született egy összenőtt' 
testvérpár, mely azonban csak -I napig élt.

Tavai óta egv Amerika Columbia tartományé-, 
hói származó mulatt leány ikertestvér az u. n. 
„Kétfejű csalogány" mutogatja magát Európa na
gyobb városaiban. Ezen leányok hátaik közepe táján! 
vannak összenőve, beszélnek angolul s németül, 
ügyesen tánczolnak s énekelnek kéthangu angol ■ 
dalokat.

Bizonyos Kalleia nevű férfiúnak, ki 12 ujjal

birt kézen ós lábon, egész családja több ujjal bírta 
kellőnél.

Ava ázsiai országban élt 1826-ban egv em
ber, kinek egész areza, kivéve az ajkokat, linóm, 
ezüstszürke s 8 hüvelyk hosszú szőrrel be volt 
nőve; testét pedig, a lábakat s kezeket kivéve, 
rövidebb hajboritotta. Egyik leányánál valamint 
ennek gyermekénél is ugyanazon tünemény volt ész
lelhető, mig egy másik leánya közönséges kül
sejű volt.

Beiuhardt Gottfried János, az u. n. sünember 
egészen sírna bőrrel született, de nemsokára egész 
testén tüsték jöttek elő, melyek azután minden télen 
kivesztek s ujjaknak engedték át a helyet. Mind a 
hat gyermeke ugyanoly külsejű lett.

Egy velenczei nő fejtől térdig hosszú hajjal 
be volt nőve.

Mantius Curius Deutatus s Cnejus Papirius 
valamint egv Valéria is Plinius történetiró szerint 
fogakkal ellátva születtek.

Egy nápolyi ember oly könnyű testű volt, 
hogy a vízben nem merült alá.

Majdnem minden népnél előfordulnak u n. 
Albinok, azaz feltűnő fehér bőrű és hajú, s vörös 
szemű emberek, kik a világosságot kerülik s több
nyire gyenge, beteges testalkatnak. Bőrük gyakran 
olyan fehér mint a vászon, s miután holdvilágnál 
jobban látnak mint nappal, szemeik „holdszemek
nek “ neveztetnek. Szemeik olyanok mint a macska- 

i 'agy bagolyszemek, hajuk fehér és sírna. Többnyire 
i már 25—30 éves korukban meghalnak. Azt mond
ják, hogy a bőr ezen feltűnő fehérségét a festő 

. anyag - mely közönséges állapotnál a bőrben lé
tezik — hiánya okozná.

Az emberen kívül még több állat is van az 
: Albinismusnak alávetve. így vannak p. o. fehér házi 
' nyíllak, fehér egerek, patkányok, őzök, rigók, kanári 
madarak, hollók, foglyak , házi tyúkok s galambok. 
A leghíresebb állatalbino a Siamban szentnek tar-! 

! tett fehér elefánt.
Ilyen tünemény az n. n. Cretinismus is; ez| 

egy betegség, melynél különösen gypset tartalmazó [ 
víz behatása által az agyvelő szabálytalanul és csak! 
mostohán fejlődik, úgy hogy ennek következtében a 
test összes szervei gyarlók maradnak; ezen baj 
legnagyobb fokainál az embert jellemző tulajdon
ságok majdnem tökéletesen elvesznek, az érzékek 
eszközei eltompulnak s halálig tartó butaság áll be. 
A Cretinismus gyakran golyvával van összekötve, s 
különösen hegyes vidékeken, de ritkábban más 
helyeken is fordul elő s az egész földön el van i 
terjedve. Az elnevezés a román nyelvből származik, 
mely nyelven cretina annyi mint nyomorult teremt
mény. Ezen kórság különféle fokozatban lép fel. 
így p. o. Bern sehwciczi tartományban vannak nagy 
számmal növésre, járásra s nyelvre nézve elnyomo- 
rodott emberek, kik közül azonban egy bizonyos Mird 
nevű férfin mint ügyes macska- s medverajzoló

ismeretes. Kretinekot talállnitul különösen o.., . 
ball, az angol Wallisban, a spanyol ís f™* ’' 
pyrenuei hegységekben, Wtlrttjmbergíban, MneyT^ 
Stoierországban, Sumatra-szigetén, s az in! 
Cordillerák között. ' erika>

Vannak esetek, hogy emberek rendkívül l10, 
álomba merítitek. Ezen betegség orvosilag ”” 
gyógyítható, a végét nyugodtan be kell várai

Lyall Maria június 27-iki reggeltől 
30-iki estéig aludt; julius 1-sóján ismét elaludt 
a legkülönbözőbb ébresztő szerek daczára csak a ' 
8-án ébredt fel. Alig őzen állapotban volt a neki 
nyújtott tápszereket bevette, s felébredésénél csak 
arra emlékezett viasza, hogy hosszú éjjelig aludt

Perkliius Erzsébet 1788-ban időközönként 
több napi álomba esett, azután több hóig sziinnv.. 
dozott s meghalt.

Egy hölgy minden évszakban napvirradtól délig 
aludt, ekkor felébredvén étkezett s ismét estig 
aludt, éjjel azonban ébren volt. I-Ia ezen beteges 
állapot 6 hónapig tartott, akkor az arra bekövef. 
kező egészséges állapot is tartott 6 hónapig, |)a 
pedig amaz 1 évig tartott, akkor az utóiéi ú 
ugyanaddig tartott. A hölgy azonban lassankéntneu 
bajból kiszabadult.

Bizonyos Küllőn Samu augusztus hó 17-étŐI 
egészen a jövő év január haváig aludt. Más férfi 
pedig vetéskor elaludt s aratáskor ismét felébredt.

Egy nő, ki rendesen egész héten aludni szo
kott, vasárnaponként felébredt, öltözködött, tem
plomba ment s étkezett, azután pedig elaludván, 
álma ismét a legközelebbi vasárnapig tartott.

Egy előkelő hölgy 3 napig aludt egymásután, 
anélkül, hogy valami mással élt volna mint húsle
vessel, melyet az orron keresztül adtak be neki; 
néhány perczczcl felébredése után meghalt.

Egy ember rendesen akkor aludt el, mikor 
ebédjének utolsó falatját lenyelte, azután pedigjövő 
ebédig aludt.

Herczeg András nevű magyar paraszt 1803. 
évi aprít 13-tól auguszt 18-ig aludt egy barlang
ban, melyre erős hóliivatag alkalmával rneiiekölt 
volt. Felébredve csak nagy nehezen mehetett haza .9 
csak lassan nyerte vissza előbbi egészségét s erejét. 
Hasonlóan történt egy orosz leány nyal, ki hő
napig aludt a hó alatt.

Gondey Karolin Zsuzsanna nevű leányról, ki 
26 éves korában halt meg, azt beszélik, hogy éle
tének utolsó 14 évét álomban töltötte volna, s hogy 
nyilvánosan is mutogatták volna őt. Az álom 12 
éves korában hideg láz után következett be. Eleinte 
minden 24 óra után mindég ugyanazon időben fel
ébredt, későbben gyakrabban ébredt fel s egyszer 
14 óráig nem aludt, mig végtére, mély álomba 
merült.

1863-l>an dcczemberben olvasható volt egv 43 
éves parasztról, ki május 18-ika óta alszik, s kinél

' folytán egy lakatosért küldtek. Ez pedig, vasárnap 
I lévén csak hosszas keresés után volt megtalálható, 
végre azonban megérkezett. Egy pár csavart kivett, 
a rácsozatot széthajlitá s Isi a kényelmetlen hely
zetből s a sírástól kipirulva, de máskülönben a 
legjobb egészségben, vissza lön adva a szabadságnak.

Kutassy a házi ur előtt valami bocsánat 
kérés félét dadogott, a társaság többi tagjaitól is 
röviden elbúcsúzott, s menni készült, midőn hirte
len Etelka

Azon 
kell innen 
nyerhette 
szóllott:

„Azt

ha Misinek sikerült, hogy kövér fejét átdugja a 
rácsozaton, Isi sem akart hátra maradni.

S im úgy térdeltek ott, mint két középkori 
fogoly nyakra vetett bilincsekben, s körülöttük 
ámulva és sajnálkozva az egész elegáns társaság, 
szemeit kivétel nélkül Kutassyra irányozva, kinek 
feladata volt a megszabadító kísérletekhez fogni. 
Kutassy igazgatta, forgatta erre is, arra is a bor
zas fejeket, a szétálló füleket egyenesre alakította, 
s aztán majd Misi, majd Isi tagjait ránczigálta; 
ám minden fáradozása eredménytelen volt; a fejek 
szilárdul állottak előbbi helyükön.

Nevetést és szánó megjegyzéseket hallott ma
ga körül, az izzadság csak úgy csurgót homlokáról. 
Végre egy erős rántás Misi tagjain, roppanás, s az 
egyik fej szabad lön.

0 Tájol báci, Tálol báci, leszatitottat fülei
met,*  jajgatott Misi.

Szegény tanárunk rémülve tekintett oda; sze
rencsére azonban a fülek még meg voltak, bár 
nem mindazon bőr birtokában, melylyel a természet 
azokat ellátta.

»Végy fel báci, vágy föl engem*  zokogott 
tovább Misi. Kutassy karjaiba vette őt s fel s alá i 
hordozván, vigasztalta, a mennyire tehette. S ezen ! 
egész idő alatt a még fogoly Isi szakadatlanul or- i 
ditott, a mily erővel csak tehette.

Misit át kellett adnia a hölgyeknek, kik gyü
mölcscsel és süteményekkel iparkodtak ennek előb
bi jó hangulatát visszaállítani, s ő maga idősebb 
uuokaöcse után nézett, kinek megszabadítása azon
ban lehetetlennek bizonyult, s Szívós ur intézkedése 

k. a. állt előtte.
gondolat, hogy holnap reggel annélkül 

elutazni, hogy Etelka bocsánatát meg
volna , megremegtető hangját, midőn

gos njjongatásokkal iparkodtak azt kizsákmányolni.
Kutassy kénytelen volt őket a vállain hor

dozni, velők vadászosdit játszani, nekik piros pa
pírból csákókat készíteni, s aztán éretlen almákkal 
bombázni.

Nagy megelégedéssel vacsoráitok, hol is sike
rült Misinek a bácsi rostélyosra tejet önteni, s 
theájába paprikát hinteni. Vacsora után a bácsinak 
kellett őket ágyba vinni.

Levetkőztette őket, imádkozott velük; aztán 
mesélt nekik holmi történeteket, bár voltaképen 
egyet sem tudott; majd különböző, meglehetősen 
komplikált kívánalmaikat elégítette ki; vizet hozott 
nekik, hogy még egyszer ihassanak; de mindezen 
sokoldalú foglalkozás mellett is talált arra időt, 
hogy minden második perezben az ablakhoz szalad
jon, s kutatókig tekintsen le a kertbe, 
kezdé, hogy :

„Báci, valami szuj engemot.*
Ám Károly bácsinak most nem 

mert a szomszéd kertben világos ruhát
„Gyerekek, legyetek csendesen; mindjár itt 

leszek.*
S abban a pillanatban már lenn a keitbon 

termett, s nemsokára a falon láthatjuk őt.
Oh, mily erős illata volt a thoarózsának, « 

mily pompásan ragyogtak az éjben világos sáiga 
virágai. Etelkának, hogv mégegyszer csodálhassa a 

)• lekeliw
, Kh- 
szivén

reméltem, hogy igazolhatom kegyed
előtt magamat, mielőtt innen távoznék, llát csak
ugyan el kell utaznom, annélkül, hogy erre a sors 
alkalmat nyújtana?*

Etelka komolyan szemébe nézett s lassú han
gon válaszoló; „Nem tapasztalta Ön még azt, hogy 
a thearózsák estefelé legerősebben illatoznak?

Meglepetve bámult Kutassy, de Etelka ismét
a társasághoz fordult s igy nem maradt más hátra,
mint unokaöcscseivel haza menni.

Gondolatokkal tépelődve tette meg a rövid utat
s lépett be szobájába.

Tekintete az ablakra esik, s egyszerre fölfogta
Etelka szavát, melyek előtte eddig rejtvényt képez
tek. Egyet ugrott örömében s aztán dalolva, s ne- gyönyörű rózsákat, csak ezért még egyszer 
vetve járkált fel és alá szobában. jönio a kertbe, s alig múlt el néhány perez,

Isi és Misi nem várták ugyan a bácsi e jó tassy mindent megmondott, neki, a nn 1 
hangulatát, de annyival inkább örültek neki, s lián-, feküdt.

volt ideje, 
vett észre.



számos példák, melyek közül 
említést tenni.

az utolsó századokból maradtak!

d|. harmadszor fordulva elő; 1312-ben először 
'bidt'ogy ,lvig’ 1K4S l"'llig 18 '“''lUlpig.
11 Az ember hivatva van a mivelődésre s csak 
,bbeii fejlődtélik sajátságos jelleme. Azon ember, 
u gyermekkorában az emberi társaságtól elválasz- 
tatik ki hozzá nem hasonló lények között növeke
dik ' ,,eIU lesz teremtmény-

Csak az emberek tehetik az < íobernek született 
teremtményt emberré; az állatok állatnak nevelik az 

embert-
Bizonyítják ezt 

esak néhányról akarok
Különösen a- •

•ínk ismeretesebb példák oly elállatiasodott einbe-1 
lökről, emberi jellemüket többó kevésbé elvesztették, 
tudat és nyelv nélkül maradtak, s ezeket még akkor 

m sajátították el magoknak, mikor már hosszabb 
ideig emberi társaságban uj életet kezelnek élni, az 
előbbi pedig emlékezetükből elenyészik. Némelyik
nek nehezére esik a felegyenesedett állás és járás ; 
a test többé kevésbé szőrrel borított, a bőr vastag 
(-s S1írgás. a tekintet vad. Csak nehezen szoktak 
főtt ételekhez. Szellemi tehetségeik nagyon is gyengék, 
de szaladásban, mászás-kúszásban, ugrásban és 
úszásban nagy ügyességet fejtenek ki.

Az ausbaclii temetőn látható egy egyszerit 
sírkő következő felirattal: Ilic iacet Casparus Mau
ser aeiiigma sui tomporis: ignota nativitas, occulta 
mors 1833. (Itt fekszik Mauser Gáspár korának 
talánya, születése ismeretlen halála homályos 1833.) 

Ezen Mauser Gáspár nevű egyénről, ki 16 
éves korában láttatott legelőször Nürnbergben, azt 
mondják, hogy fejedelmi származású lett volna , s 
hogy családjának alkalmatlan lévén setét kamrában, 
elzárva a világtól neveltetett volna fel. Nürnbergbe 
megszöktekor csak néhány szót tudott beszélni, 
emberi módon élni csak nehezen szokott meg. - 
Későbben mint Írnok alkalmaztatott, s mint ilyen 
még fiatal korában öngyilkosság következtében 
kimúlt.

Egy fm, ki 1661-ben Lengyelhonbíin medvék 
között találtatott, 9 éves korának daczára elfogatá- 
sáuíil vitézül védelmezte magát. A nyelv egészen 
hiányzott nála s csak nehezen tanult egyenesen állni 
s embermődon étkezni.

Egy ugyanazon században Irhonban talált, el
vadult liu füvei és szénával élt, mekegett mint a 
bárány, gyorslábú volt s csak nehezen szelídíthető.

1714-ben egy 13 éves fm fogatott el, ki 
rendkívül gyorsan tudott szaladni s módfelett vad 
volt. Nyelve szerfelett vastag volt, beszélni nem 
tudott, emlékező tehetsége csak nagyon gyenge 
volt. A nevelés csak keveset használt neki s 3 évvel 
ellbgatása után meghalt.

Az Eötvös-alap.
Közöltük az „Eötvös-alap*-ról  szóló terjedői-j1 

: mes jelentést, s most már talán azt kérdezhetné va- • 
laki, hogy mi köze egy szépirodalmi, vagy ha úgy I 
tetszik társadalmi lapnak tisztán a tanügyi férfiakat 

I érintő és érdeklő dologhoz ?
Erre az a feleletünk, hogy mi a tanitók ügyét 

mindég olyannak tartottuk és még most is tartjuk, 
mely iránt kell, hogy a közönség is érdeklődjék. 
Hadd tudja meg hát i.z a közönség, hogy, önsegély
ről lóvén szó, a tanitók nem várják kezüket ölbe 
téve a sült galambnak szájukba való röpülését, ha
nem tesznek a mennyit tehetnek. Tesznek pedig 
azért, mert jól tudják, hogy másfelől mindent vár- 

I hatnak, csak azt nem, a mire szükségük volna. Nem 
frázis ez, nem a régi jeremiáda elzengése. Tényről 
szólunk, mikor azt mondjuk, hogy a tanítók még 
most is a társadalom páziái. Nem állítjuk, hogy 
mindenütt, de igenis azt, hogy sok helyütt. De nincs 
szándékunk panaszlevelet Írni, úgysem használna.

De még más okból és czélból is közöltük az 
„Eötvös-alap*  számadásai és a központ jelentését.

Pápa és vidéke eddig nem volt képviselve egy 
tanítója állal sem az „Eötvös-alap*-nál.

8 egy igy nem volt jó.
Talán a mi vidékünknek tanítói nem 

nak önsegélyre ? Dehogy is nem! Talán 
mint mások.

Meggyöződvo erről e lapok szerkesztője, ki kü
lönben már régi tagja az „Eötvös-alap*-nak  engedve 
Pétertfy Sándor tanár az „Eötvös-alap*  megalapítója 
kérelmének, a következő felhívást bocsátotta ki.

„Tisztelt Kart:írssiik“!
„Segíts nmgaduu, akkor az Isten is meg-! 

segit,“ ez azon szózat melylyel bennünket az „Eötvös-alap" 
zászlója ala hív. 8 e szózatnak engedve a l’dpa-váios és vi
déki tanitóegylct választmánya, úgy szintén az „Eötvös-alap" 
megalapítója és buzgó apostola, l’éterffy Sándor ur is engem 
bízott meg l’ápa város és vidékére tagok szerzésével. Én e 
IZzalonmuk engedve, szintén bizalomteljeseu fordulok önökhöz, 
t. kartárxik, szíveskedjenek az Eötvös-alap zászlaja alá sereg
leni, mert egyikünk sem tudja vájjon Ö maga, neje vagy 
gyermeke nem szorul-e egykor segítségre.

Az évi tagsági dij 1 írt. Tagdíjakat alulírott fogad el. 
sajátkezű aláírás egy évre kötelező.

Pápán, 1880. augusztus 11-én.

János.
polg. isk. igazgató a „Pápaváros- és tanító-egylet elnöke*

8 e felhívást szép siker koronázta, mert cuuok 
következtében az „Eötvös-alap*  tagjai lettek: Orbán 
Antal, Tauber Sándor, Pintér János Maimig Antal, 
Vellncr Márton, Berky Ferencz, Bella József, Sipöcz 
Ferencz, Varga József, Kiéin Fülöp, Schór Ármin,' 
Oesterreicher Mór, Spátz Ignátz, Schimhai Adolf, 
Marton Róza, Fischer Adolf, (a pápai izr. ortli. hit
község elnöke,) Halassy István, Tompa Zsigmoud, 
Mozgay Mihály, Cseh István, 8zalay József, Túlit 
Antal, 'Takács József, Hetessy Vincze, Túlit Kálmán, 
Tóth Lajos, Hetessy Lajos B. M., Cseh Gyula, Fü
löp József, 8zabó Dénes, Kiss Kálmán, Goldberg 
Jakab, Rosenthal Francziska, Trütibl Lázár ta
nító urak.

A kezdet megvan, vajha a megye többi részén 
o szép példát követnek!!!

I

• Igen Etelka k. a.*  igy végző izgatottan, 
.Isi igazat mondott. Életemnél is jobban szerelném 
tudni, szeret-e Kegyed engem, szeret csak egy ki
csit is?

Etelka lehajtó lejét s a fal, az átkozott fal 
miatt nem lehetett hallani suttogó szavait.

be im a hold felhő mögé bújik. Egy gyors 
ugrás, gyenge kiáltás s Kutassy Etelka előtt állt. 
Hogy mi történhetett a legközelebbi pillanatokban, 
azt csak ők maguk és a thearózsák tudják.

S midőn nem sokára ismét az innenső kert
en állt, nem cserélt volna egyetlen halandóval 
soni; szive közel volt a szétpattanáshoz.

A folyosón két kis fehér alak jött eléje. 
Károly bácsi, neked mellettünk kell ma A

radaod, hogy elaludhassunk.*
Felemelte őket s ujjongva vitte be őket a 

szobába.
Jui és Mist mondjátok, mit szerelnétek ti az' 

egész világon leginkább?*
••Egy szamarat, egy kis valóságos eleven sza

marat*  kiálták egyhangúlag.
-•ló, mindjárt holnap kaptok egyet.*
A fiuk a bácsi nyakába csimpaszkodtak, mint- 

l,a megukarnák fojtani.
Az ajtó előtt léptek hallatszanak s a kflszö- 

011 Kutassy nővére jelenik meg férjével. Egy te- 
iiitetel vetett az előtte levő kedélyes csoportra, s 

az >i felkiáltott fivéréhez sietve:
»Nos, Károly, mit mondtam? Nem kedves. 

Pompás gyerekek ezek?*
"Igen azok, kedves Ilkám ! s hogy én éppen 

""d az egész világ legboldogabb embere vagyok, 
'z '‘ginkább nekik köszönhetem Isten éltesse Isit 

ls^' Alszeghy N. János. J

1731-ben Fraucziaországban egy körülbelüli 
" 10 6rt>s leány fogatott el, mely ügyesen mászott, 
ágról ágra ugrált s szerfelett gyorsan tudott m- 
Indni. Beszélni nem tudott; lmja hosszú, teste pedig 
miután a megtisztiltatott, fehér volt. Egészségének I 
rovására emberi módon megtanult élni s a franczia! 
nyelvet is elsajátította.

Egy talán még most is 55 éves Jeltisclijeflj 
Andrhiu nevű orosz paraszt egész arezáu, nyakán s 
többi testrészein mint az uszkár puha szőrrel vau’ 
benőve. Az ember középtermetű, erős és tökéletesen 
egészséges ; a fentemlitelt sajátságon kívül, mely
lyel már ifjúsága óta bir, kutya fogazattal van el
látva. Sajátságos az is, hogy fia, a 3 éves Fodor 
egész testén macska-szőrhöz hasonló szőrrel van be- 
nőve s szintén kutya-fogazattal bir.

A felhozottak tekintetbe vétele után mit cso
dáljunk inkább a természet remekműveiben, váljon 
a szabályt-e vagy a kivételt s eltérést?

Azt mondom mindakettőt. Mindkettőben látunk
i oly erőt, 
'felfogni 
1 észlelhetünk ugyan, de melynek vizsgájánál belső' pályázó a jutalomról önként lemondott a bizottság

■ >; i i i .... . 1111.1 ül mi in- riíw/ói'ii nlun nu'zisíl vu tiriinv rliu'/nVIn-
, érzékünknek valami titkos hang azt sugallja:
.Megállj!" _i_s.

Vidéki és helyi liirek,
Lótenyésztési jutalomdijosztás Pápán. Vesz- 

prémmegyei lótenyésztés emelésére a nmltsg. m. 
■ kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz
térium által engedélyezett 80 drb. m. kir. arany 
jutalomdijosztás f. hó 8-án Pápán ment végbe. 
Működők a bíráló bizottságban a megye hatósága 
részéről: Nagys. Hunkár Sándor ur mint elnök, 

, Tóth Dániel községi szolgabiró, Bacsók Ferencz 
központi m. állatorvos és Konkoly Lajos; Ihász 
Lajos, Szabadhegyi Kálmán, Pencz József és Voita 
József lótenyésztési szakértő urak. A földmivelés-, 

el- ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium kül
dötte: Tanli N. urat, miniszteri osztály tanácsos a 

v’“i sz.-fehérvári állami méntelepből Dunnán Antal 
,A’“, m. k. Őrnagy és Torma Károly ni. k. állatorvost. 

A kiállítás reggel 9 órakor vette kezdetét, összesen 
40 db. anyakancza szopós csikókkal, 19 db. 3 éves 
kanczacsikó, 13 db. egy éves és 1 db. két éves 

. méncsikó lettek bemutatva. A bíráló bizottság a 
kiállított anyakanczákból, melyeknek sikerült szopós 

| csikaja volt 9 dbot a dijosztásra érdemesnek talált, 
oly hatalmat, melyet emberi eszünkkel ifj. gr. Eszterházy Móricz urnák „Hajadon*  nevű 

nem bírunk; melyet külső érzékeinkkel kanczája után az első dijat Ítélte oda, de miután

szorul- 
inkább,

tulajdonos ur részére első osztályú arany díszokle
vél kiállítását határozta. Ezek után a dijosztó bi
zottsági elnök ur indítványa folytán jónak találta
tott a tenyésztők nagyobb buzdítása végett a dija
kat több azaz 8 részletben kiosztani, és pedig: 
Farkas Márton (Lázi) 10. Kovácsién Gábor (Taká- 

, esi) 8. Lumpért József (N. Gyimót) 6. Győri La
jos (Takácsi) 6. Maurer József (P. Teszér) 5. 8oko- 
rai János (Takácsi) 5. Kosta Igmícz (Marczalto) 3. 

I Eisler Antal (Bébi) 3. Összesen 46 db. m. kir. 
I arany. A bemutatott 3 éves csikókból: Börzsönyi 
i Lajos (N. Démi) 10. Szűr István (Vanyola) 8. 
1 Győri Gergely (Takácsi) 6. Pető József (A. Görzsöny) 
I 5. Pető János (A. Görzsöny) 5. Összesen 34 db. 
i m. k. arany. Az eladásra felállított méncsikókból 
I nem vétettek, noha szép példányok is elővezettet
tek, de a bizottság kívánalmait még sem elgitették 
ki elegendően. A jövő évi lótenyésztési dijosztás 
elnök ur Ő nsga határozata folytán Zirczen fog 
tartatni. Pápán, 1880. szept. 9-én. Sp. M.

Meghívó. A pápai .polgári kör*  rendező bi
zottsága az eddigi siker által ösztönöztetve elhatá
rozta, miszerint a „czifra kerti*  nyári helyiségében 
ez évben utoljára, folyó hó 12-dikén, azaz vasárnap 
az egyesület Cseresnyés és Bettelheim zenekarának 
közreműködésével nagyszerű tűzijátékkal, gyönyörű 
kivilágítással tombolajáték, tekeverseny és egyéb 

1 játékokkal egybekötött tánczmulatságot rendez, melyre 
[a tisztelt egyleti tag urak, ezek családja és vendégei 

; tisztelettel meghivatnak. Programra: D.u.2 órakor az 
ünnepélyesen feldíszített kertben kezdődik a teke
verseny a következő díjazással: a) első dij a leg
több dobás kötszerre (a korán beesteledés miatt) 
1 drb cs. arany, b) második dij a legtöbb dobás 
kötszerre 2 drb ezüst frt. c) harmadik dij a legtöbb 
dobás két szerre 1 drb ezüst frt. Egy részjegy ára 
10 kr. Délután 4 órakor megszóltál Cseresnyés és 
Bettelheim egyesült zenekara és játszik felváltva 
szalon és tánezdarabokat. A sötétség beálltával fé
nyes kivilágítás. 8 órakor zsákba kötött gyermekek 

! pályafutása és ezután kezdete a táncznak. Á táncz- 
közben görög tűz. röppentyűk eregetése vagyis 
egyáltalán nagyszerű tűzijáték leend. 10 óra tájban 
tombolajáték sok és szép nyeremény tárgygyal. Egy 
tombolajegy ára 20 kr. Etel és italokról, valamint

- azok olcsó árak melletti gyors kiszolgáltatásáról a 
legjobban gondoskodva leend. Beléptidij nincsen, 
mindazonáltal kéretnek a tisztelt látogatók, belépés
kor legalább egy tombolajegyet venni, mely jövede- 

' lemből a mulatság kiadásai fedeztetnek s a mara- 
' dék a „kör*  könyvtára javára fordittatik, a melyre 
' szives felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Minél 
’ számosabb részvétet kér a rendezőség. Csak jupiter 

is kedvezzen a rendezőség s illetve a választmány 
szándékának, s mi hisszük, hogy a közönségen nem 

■ múlik, hogy a „czifra kert*  bezáró mulatságát 
nagyszerűvé, elődeihez méltóvá tegye.

Városunk t. kapitánysága részéről fel lettünk 
szólítva, hogy lapunkban rendőri rovatot nyissunk, 
mivel ezáltal úgy a hatóságoknak valamint a közön
ségnek is szolgálatot teszünk. Mi e felszólításnak 

’ ‘' közleményeket 
azonban, hogy 
azaz hivatalos

szívesen engedünk, s egyéb hatósági 
is teljes készséggel hozunk annélkül 
bárkinek is szolgálatában lépnénk, 
jelleget öltenénk.

Olvasóinkhoz. Lapunk ezentúl hetenként csak 
' egyszer szombaton fog megjelenni; de rajta leszünk, 
I hogy az addigi szerdai számot lapunk nagyobb alak- 
I jóval s érdekes tartalommal pótoljuk. Esetről esetre 
! rendkívüli számot vagy pedig mellékletet adunk. Ez 
i uj intézkedés szerkesztőnk másnemű irodalmi dol- 
' gokkal való elfoglaltsága folytán lett szükségessé.

Gyölött a közjogi ellenzék megalakulását 
megelőzőleg szombaton, úgy szintén vasárnap is 
kisebb mérvű zavargások történtek, melyek azonban 

, — az utczán összesereglett nép közül egy néhány 
i szájasbnak elfogatását leszámítva, -— minden ko- 
' molyabb baj nélkül folytak le.

Az igazságügyminiszter körrendeletileg érte- 
I sité a törvényhatóságokat, hogy az uj büntető tör- 
I vény életbeléptetése alkalmából, ugyan e törvény



határozmányai értelmében, mindazon nehéz rabok, 
kik 15 évi börtönnél hosszabb időre voltak elitélve, 
de már 15 évet jó magaviselettel töltöttek a fegy- 
fházban — szabadon fognak bocsáttatni, de rendőri 
felügyelet alatt maradnak továbbra is. A rendőri 
felügyeletet az országban a szolgabirák, a főváros
ban a kor. elöljárók gyakorolják. Az igazságügymi
niszter figyelmeztet e feladat fontosságára s felhívja 
a törvényhatóságokat,hogy illető közegeiknek e fel
adatuk gyakorlására való betanításáról gondoskod
janak.

Rendőri hírek. F. évi szept. 8-án virradóra 
Berger Mór pápai lakosnak az 1245. sz. házánál 
levő ruhatára előtt állani szokott 250 klgrm. súlyú, 
zöldre festett négyszögletes tizedes deczimál-mérlege, 
melynek felső rudján annak készítője .Hocli vártér 
Pápán*  név olvasható; úgyszintén 1, 2, 3. 5, klgrm. 
rézből öntött súly ismeretlen tettesek által ellopa- 
tott. — Miután ezen tárgy nem rejthető kicsiny 
helyre, s hihetőleg a városból vagy azonnal vidékre 
vitetett, vagy vitetik: tíz forint jutalom bizto- 
sitattik annak, ki a mérleg és súly nyomára vezeti 
a rendőrséget, hogy eredményre juthasson. - Fo
lyó szept. hó 8-án virradóra Mihályiakéról (Vas
megye) kemenesalji járásban többféle ezüstneműek 
lopattak el; ismertető jel: V. J. betűk. Az arany
művesek és zálogháztulajdonosok erre figyelmeztet
nek ! Kis-czelli szolgabiróságtól érkezett távirat 
alapján. Kapitányi hivatal lápán.

Mától kezdve Mózes Jakab erőmovész-igazgató 
társulata a szemetestéren testgyakorlati erőmtívé- 
szeti és kötélgyakorlati tánczelőadásokat rendez 
naponként változó műsorral. Kellemetlen idő esetén 
az előadás a következő napra halasztatik. Helyárak 
I. hely 30 kr; II. hely 20 kr. III. hely 10 kr. 
Kezdete 8 órakor. A közelebbit a falragaszok jelzik.

A győri és győrmegyei iparosok f. hó 8-án | 
gvüléseztek Győrött Hets Mátyás fakereskedő elnök
lete alatt, melyen városunk orsz. képviselője, Rátli 
Károly ur érdekes beszédet mondott. A gyűlés le
folyásáról szóló terjedelmes jelentést térhiány miatt 
csak a jövő számban hozhatjuk.

Az amerikai korteséletből érdekes adatokat 
közöl Mark Twain hires humorista, azon mulattató 
előadásában, melyben kifejti, hogy ő miért hagyta 
ott a politikát. Már felléptetése napján ilyenféle dol
gokat olvasott a napilapokban: Twain ur! Kiváncsi 
volnék tudni, hogy bujt ki azon hamis eskü miatti 
vád alól, melyet X. városban emeltek ön ellen! A 
vádra, mely légből kapott volt, Twain nem felelt., 
Pár nap múlva már igy beszéltek: Twain ur, ke-. 
gyed még nem felelt nekünk, konok hallgatása önre 
vall; azért még egyszer kérdem: végzett azon öz
vegygyei, kitől minden ebéd után egy egy ezüstka
nalat csípett el, s a zsebében elvitte. Mérges voltam, 
mondja Twain, de hallgattam. Eközben elközelgett 
a programmbeszéd napja, hát akkor a szószékre egy 
tuczat mulat gyerek kapaszkodik és „papa/ „papa,*  
kiáltásokkal ostromolja. Ez is indireckt gyanúsítás, 
mintha néger nővel állott volna viszonyban. Akkor1 
aztán megunta a politikát és ott hagyta.

Furcsa vendéget szállított nemrég egy pá
risi bérkocsis. Egy délután ugyanis elegánsan öltö
zött ur áll meg kocsijánál és a Bastillehoz hajtat 
miközben nagy melegről panaszkodik. Ebben a ko
csis is igazat adott neki, felkapott a bakra és haj
tott, már előre számítván az elegáns ur borravaló
jára, mely a párisi „chic“-hez tartozik. De mekkora 
volt a meglepetés, midőn megáll vám, a kocsiajtón 
betekintett s abban — Adámot pillantot meg füge
falevél nélkül, ruháinak semmi nyoma. Elégedett 
mosolylyal dörzsölte kezeit, s midőn a kocsis hara
gosan kérdé: Hát az é 
mit, én kitünően érzem 
látta a divatreformert 
szállítani.

Császárjubilaeum Brazíliában. 11. Don Pedro 
1881. április 7-én lesz 50 éve trónján. Ennek meg
ölésére országszerte nagyszerű előkészületek foly
nak — Nomcsak Rio de Janeiroban, hanem Bálná
ban, San-Paulo, Porto Allegro, San Luiz és (Hindu
ban is alakultak ünnepi bizottságok, melyekhez a 
külföldön élő brazíliai alattvalók részéről is számos 
csatlakozó jirat érkezett. A közös megállapodás sze
rint valami alkalomszerű pompás ajándékkal fogják 
meglepni. Tekintettel trónralépte idejére, Don Pedro 
ez idő szerint a világ legtovább uralkodó fejedelme; 
mert hatéves korától fogva uralkodik. Deczember 
2-án lesz 55 éves.

Iszonyú öngyilkosság. A maga nemében pá
ratlan öngyilkosság történt aug. 27-én Sziczilia 
Catenzero nevű városában. A via dél Carmine egyik 
házában hosszabb idd óta lakik Piecoli Rafael ga- 
ribaldista ex-Őrnagy nejével és gyermekeivel. A leg
nagyobb nyomorúság uralkodott e házban, mert 
Picczoli, csak 300 lírányi nyugdijat élvezett az ál
lam kegyessége révén, s ebből alig telt ki a házbér. 
Ily körülmények közt nem lehet csodálni, hogy 
Picczole életunté lett s eltökélte, hogy megöli ma
gát. Bátor férfin lévén, borzasztó módot választott 
szándokának kivitelére. Több napon át egy szeg kö
szörülésével foglalkozott s midőn a múlt hó 27-én 
egyedül volt hálószobájában, az ólesre fent*  szöget 
egy kova-kő segélyével jobbik halántékába verte.! mekét. Ugylátszik. e hölgyekben az anyai szeretet 
Hogy a másik szobában alvó gyermekek meg ne | erősebb a szeméremnél.

\ hallhassák az Ütések zaját, a szög fejét rongyokba 
burkolta. Mikor éhező neje a szobába lépett inár 

I csak egy eltorzított hullát láthatott. Mód nélkül 
sokat szenvedhetett s még sem hallatot egy jajszót 
sem. Ennyi bátorság jobb sorsra lett volna érde
mes. A boldogtalant számtalan barátja kísérte az

• örök nyugalom helyére. t
Még egy nagy éhező. Tanncr éhező próbája, 

mely oly nagy feltűnést keltett mindenfelé egyúttal 
fclszinre hozta számos régi történet íelevenitését is, 
melyek egyesekről szólallak, kik szintén hosszú ideig 
nélkülöztek minden táplálékot, de nem haltak bele. 
A „Corografia ceclesiastica*  isztria lap a következei 
történetet beszéli el: Bizonyos Beitone nevű egyén
1678. decz. 22-én Valmarosába sietett. Egyik vizs
lája az utón szimatolni kezdett s gazdája azon re
ményben, hogy valamely vadra akadhat előre uszitá 
azt az erdő felé, maga pedig követte. Az^ erdőbe 
mélyen behatolva Bartone egyszerre elvesztő szemei

| elől kutyáját, mely egy barlangnyilásba hatolt. Mint
hogy már sötét is lett jónak látta nem követni a 
vizslát, hanem a visszatérésre gondolni. A barlang 
bejáratánál megfordult, de alig pár lépést előre, a 

1 föld megesuszamlot.t lábai alatt s ő valami mély
ségbe bukott alá. Midőn magához tért, a bukás 
I folytán szenvedett kábultságból, megkísértette a i 
mélységből felhatolni, de minden kísérlete meghiú
sult. Kínosan teltek az órák, a napok melyekből végre 

| hetek lettek. Azonban a szabadulás sem maradt el.
• Kalapja a mélység fölött maradt volt vissza és ezt 
egy pásztorgyermek megtalálta, ki megmutatván azt' 
atyjának, ez ráismert Bertone kalapjára. Keresésére 
indultak az elveszettnek hitt Bertonenak s végre
1679. jan. 20-án ráakadtak. Bertone igen el volt 
már gyengülve, de még élt. Táplálékot huszonkilencz

, napon át nem vett magához és csak vizet ivott, 
. melyet a mélység egyik tócsájában talált fel.

Pozsonyban vasárnap tartották a Rudolf 
; trónörökös gyalogezred lobogójának fölszentelési 
i ünnepélyét; ennek megelőzéséül szombaton este az 
ezred zenekara néhány darabot játszott a Palugyay' 

I szálló előtt, hol János főherczeg lakik, a főherczeg I 
több tiszttel az erkélyről hallgatta a zenekar játé-1 
kát. A zenekar innen Ramberg báró térparancsnok 

' háza elé vonult s körútját Dierkes ezredes háza 
i előtt fejező be. Ezalatt a Duna túlsó oldalán nagy
szerű tűzijáték volt, melynek utolsó pontjában R. és 
8. betűk (Rudolf és Stephanie) ragyogtak lángokkal 

, kiírva. A zenekar erre eljátszotta a belga hymnust. 
Az ünnepélyhez már napok óta folytak az előké- 

, szülétek. Á hídon átjáró közönség tömegesen 
megállt és csodálkozva nézte a magyar és fekete-1 

! sárga zászlókkal fellobogózott ódon várromokat,; 
1 melynek ablakait, úgy roskadozó falait zöld gá
lyákkal, babérlombokkal díszítették föl. Stephanie 
belga királyi herczegnőt Ramberg báróné helyette
sítette. A fölszentelési szertartást nem a herczeg- 
primá8, hanem ennek megbízásából a pozsonyi 
czimzetes püspök, Heiller teljesítette. A lóverseny
téren az emelvényeket fényesen díszítették föl, ezzel 
szemben volt fölállítva a tábori oltár sátora, melyet 
a bécs-ujhelyi katonai akadémiából hoztak. Az ün
nepély katonai része körülbelül egy órát vett igény
be. bele nem számítva a mi az istentisztelet lefo
lyásához szükséges. Stephánie herczegnő egy bécsi 
czégnél pompás zászlószalagot rendelt meg, melyet 
a béig.: nagykövetség attachéja tűzött a lobogóra.

Hallani, hogy nö a fii. Eddig legalább csak 
.az egyszeri" emberi kiváltsága volt: mostantól 
fogva azonban része lehet benne minden halandó
nak. Két sziléziai mechanikus: Tomas és Lőgel 
olyan szerkezetet találtak ki, melynek segítségével 
meg lehet mérni a növények „növési gyorsaságát/ 

A növő plántát összekötik egy mutatóval, mely 
emeltyű-szerkezeténél fogva ötvenszeres nagyságban 
ir le minden mozgást a táblán. Ha az ércz-mutatót 
ércz-túblán elektromos csengetyíível hozzák kapcso
latba, a mint a növő plánta mozgatja a mutatót, 
trilláz a csengő is.E szerint hallani lehet, hogy no 
a fű s ha csengő helyett a notredamei haranggal 
kötik össze a mutatót, hallhatja a siket Quasi- 
inodo is.

Két anya, egy gyermek. Bordeaiixban érde
kes eset fordult meg a törvényszék zöld asztalán, 
oly eset, mely élénken emlékeztet azon vitára, melyet 
Salamon király döntött el. A tényállás a következő: 
X. ur Y. kisasszonnyal igen benső viszonyban élt 
annyira, hogy e viszonyból egy gyermek származott, 
mely Y. kisasszony nevére lett bejegyezve, mint 
törvénytelen gyermek. Egy év mulva a két szerel
mes elvált, de a gyermeket X. ur vette magához, 
mit az anya annyira nem szívesen látott, hogy port 
indított gyermeke kiadása iránt, mit X. ur követ
kezetesen megtagadott. Ez nem igen erkölcsös, de 
nagyon minpennapi dolog, hanem a java most jön. 
X. ur ugyanis nemsokára elvette Y. kisasszonyt, a 
kivel egyértelmflleg kimondották. hogy a menyegző 
előtt két gyermekük volt és pedig egyikük a fent- 
emlitett fiú, kinek anyjául X. kisasszony vállalko
zott, sőt még roszul irta be születése napját: feb
ruár 18-a helyett 8-át. Az apa átadta a fiút ne
velésbe és Y. kisasszonyról mitsem akart tudni; 
a kisasszony pedig most pör utján kéri vissza gyér-

Az al-herczegnö. Nem színpadi herczegnőről 
szólunk, hanem ismét olyan nagyvilági nőről, ki her 

1 czegnő és millionos hírében álott, bár családfain 
legfeljebb is nagyapjáig vihető és birtokai a holdban 
vannak. Története a csalások hosszú lánczolata |«. 
főzött ékszerészek, megcsalt divatárusnok és orruk
nál fogva vezetett családok egyes szemei e lánezo- 
latnak. A kereskedők hagyományos szokása az, hogv 
tízszer meggondolják, mig egy szerény körülmények 
között, élő de becsületes családnak csak pár forintig 
hiteleznek, mig olyanok által, kik föllépésükkel ini- 
ponálnak, készségesen hagyják magokat kifosztani. A 
kalandornő, ki tegnap szállitatott a clairvauxi ren
dőri bíróság elé, hogy egy ideig a magányban el
mélkedjék régi dicsőségéről, nem tett különben mint 
szoktak tenni az e fajta nők. Nagy név, hangzatos 
czim. elragadó öltözékek képezték Hamilton herczegnő 
eszközeit a világ bolonditására. Állítása szerint az 
utolsó Hamilton herezeg természetes leánya volt 
s bonyolult körülmények a herezeg törvényes fiának' 
tehát testvérének nejévé tették, de a rokonság feli 
fedeztetvén, e házasság fel bontatott és egy másik 
Hamilton herczeg nejévé lett. Az „úgynevezett*  
herczegnő 1877-ben jött Párisha, a Grancl hotelben 
lakott egy férfi társaságában, ki állítólag Tundso 

j angol ezredes volt. A fizetés nem tartozott szokásai 
I közé, úgy, hogy csak bérkocsi tartozása 3000 
i frankra rúgott. Egy óv múlva lakást változtatod, s 
’ a Champs Elisées egy 10.000 frankos Iákását bé
relte ki. A Hamilton herczegi családdal kötött ro
konság sokfelé nyitott hitelt neki, iparosok és ke- 

I reskedők könnyen kerültek lépre a hangzatos cziin- 
nek. Es mi sül ki. A herczegnő egy ismert tenge
rentúli tolvajnő, ki egy angol czipész elvált neje. 
Hazájában csalásért és lopásért már két Ízben volt 
büntetve, azért ment át Francziahonba, hogy remé
nye volt szédelgései által magának fényes életet te
remteni. A franczia bíróság nem viseltetvén valami 
nagy gyöngédséggel a ezipésznőből herczegnővé 

1 avangirozott kalandornő iránt, öt évi börtön bünte- 
| tésre ítélte.

Városunkban meghaltak f. hó 2-tól 8-ig: 
i Kis István gyermeke Gyula, r. k. 1 hetes, rúng- 
görcs. Német Erzsébet leánya Anna, r. k. 12 hetes, 
sorvadás. Balog Mihál gyermeke Mihál, á. h. 7 
hetes, gyengeség. Grótta Mihálnő, izr. 85 éves, 
aggkor. Szőllősi Antal gyermeke István, r. k. 2'/2 
éves, sorvadás. Schiller Bernárd, izr. 67 éves, rák. 
Becsei János leánya Anna, r. k. 2 éves, sorvadás. 
Pap János leánya Zofia. h. h. 2 napos, gyengeség. 
Bisztrin István leánya Teréz, r. k. éves, ráng- 

| görcs. Nemes Istvánno, h. h. 45 éves, tüdővész. 
• Illés István leánya Júlia, r. k. 18 hetes, sorvadás.
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100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 10 frt. 30 kr.,közén 9 frt. 70 kr.,alsó 

frt. 40 kr. ‘
ltozs: jó 8 frt. 30 kr., közép 7 frt. 70 kr., alsó 

frt. 50 kr.
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Pápán. 1880. sept. 10. SZVOBODA VENCZEL 
h. polgármester.

felelős szerkesztő: Bán fi János,

Egy egész őszi öltöny
Egy téli kabát........................
Egy pantaló........................
Egy pantaló niellénynyel .
Egy köpönyeg ........................
Egy reggeli felöltő (Sehlafrock) finom
Egy vadászkabát szövetből csak 6 frt. 50 kr.
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jutányos árakban.

13— 20 frt.
14- 20 .
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Gyermekruhák
téli szövetből:

7 óvón felül égésű öltöny 9 frttól 12 frtig*
Kisebbek részére 5 frt. 50 krtól 7 frt. 50 krig.

A n. é. közönség pártfogását kérve 
tisztelettel

Koczka László
PÁPÁN.
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