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MAGYAR VIDÉK.
Előfizetési feltételek:

Egy évre...........................o frt.
Félévre...........................3 frt.
Negyedévre .... 1 fit. AO kr.
Egy .szám áru ... lő kr.

A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van. hová az előfi
zetési k küldendők és a lap szellemi ré
szét illető közlemények czimzendők.

SZÉPIRODALMI ISMERETTERJESZTŐ
ÉS

TÁRSADALMI HETILAP.

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

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

Olvasóinkhoz.
Örömmel tudatjuk, t. olvasóinkkal, hogy 

lapunk mai száma már kiadónk jól felsze
relt könyvnyomdájában készült. Mivel a lap 
díszes kiállításához szükséges némi anyag 
még hiányzik, t. olvasóink szives elnézését 
kérjük, ha a mai szám kiállításra nézve még 
nem felel meg minden tekintetben becses vára
kozásuknak. Lapunk kiadója mindent meg fog 
tenni, hogy ezentúl a lap külalakja is meg
feleljen a müveit közönség igényeinek.

A szerkesztőség.

Állítsunk-e népkonyhát ?
Az erények legszebbike kétségkívül a 

felebaráti szeretet, mely különösen a szű
kül ködők segélyezése által gyakorolható. 
A felebaráti szeretet nemes czélja lelkesí
tette Pápa város nemeslelktt hölgyeit, midőn 
a humanismus érdekében tömörültek, egy
letté alakultak. Az egylet működése isme
retes; még elvi ellenfelei sem tagadhatják, 
miszerint létesítésétől fogva, mindent meg
tett. hogy pénzt teremtsen és szegé
nyeit elláthassa.

Sok szép jelét adta annak, hogyan 
kell a nyomoron segíteni akkor, ha az itt 
ott előáll. Igaz, a nőegylet választmányi 
tagjai buzgalomra nézve hasonczélu egy
letek választmányait felülmúlták.

Kötelességünknek tartjuk mindamellett 
felemlíteni és ugyancsak a humanismus 
nevében határozottan rosszaim azon tényt, 
mely szerint a tnőegylet élén álló érdemes 
elöljáróságnak minden dicséretre és elisme
résre méltó fényoldalai mellett egy árny

T Á R C Z A.
Erna emlékezete.

Áldjon meg az isten lánykám 
Hu szerelmedért!

Áldjon meg a boldogsággal, 
Mely engem nem ért.

Ez kísérjen elteden át, 
Mindenütt híven.

Hogy ne is tudj* soh’se róla, 
Mily kiholt szivem.

Hú szerelmed napsugár, de 
Keblem őszi táj:

Mindhiában a sugár, ha 
Tar-mezőre száll!

Benned ébred a tavasz még. 
Bennem el virult.

Arcod olyan nyájas, édes. 
Arczom ah! mi dúlt.

Nem! nem adhatok neked már
Én- szívért szivet:

Elveszett az tőlem.........Oh, hogy
Nem lehet tied!

Kivirágzik a szerelem
Egyszer él csak az.........

Mert, hogy a szívben nem ébred 
l’j. még uj tavasz!

oldala is van, — melyet e lapokban, 
melynek a személyeultiis úgy látszik 

nem mindennapi kenyere, sőt ellenkezőleg 
véleményét bármikor és bárkivel szemben 
határozottan és nyíltan kimondja és minden 
hibát a milyensége szerint hol gyengéden 
érint. Ind kíméletlenül Ostoroz — jó lesz 
felemlíteni: felemlíteni a szent ügy érde
kében, mely úgy látszik csak kicsinységek 
miatt szenved. A nőegylet árnyoldalának 
tekintjük azon hibát, mely szerint az annak 
ügyeit intézők, ha oly valaki részéről, ki 
a nőegylethez nem áll nagyon köze1, a leg- 
czélszerübb dolog megpendittetik, a tisztelt 
elnökség vagy volt elnökség azt, mivel 
máshonnét jött visszautasítandónak. ki
vihetetlennek tartja, meg vagyunk győ
ződve csak azért, mert más tette a javas
latot. Rendes szokása szerint járt el a 
nőegylet a népkonyha üdvös életrevaló és 
korszerű eszméjével is. Minden ügy mellett 
és ellen számtalan érve1lőhet felhozni, 
és igy nem csodálkozhatunk, ha Antal 
Gábor ur e lapok 16-ik számában is a 
népkonyha ellen érvelt. A felhozott érvek 
önönmagukat czáfolják és t. szerkesztő ur 
is valószínűleg A. ur iránt való tisztelet
ből hagyta azokat szó nélkül, mit mi már 
nem tehetünk.

A nőegylet t. titkára, említett czik- 
kében arról akar bennünket meggyőzni, 
hogy Pápán a népkonyha felállítása felesle
ges. Vajhaqgaza volna A. urnák ! Fájdalom 
nem oszthatjuk nézetét.Igaz, nálunk a 
kedvencz eszmék alapján erőltetve megszü
letett kísérletek elcsenevésztek vagy épen 
elhaltak: de miért van ez igy ? nem ám 
azért, mert az a ,.kedvencz*‘ eszme nem

Isten áldjon hát leánykám 
Hii szerelmedért!

Áldjon meg a boldogsággal, 
Mely csak téged ért.

Ez kisérjen élteden át. 
Mindenütt híven.

Hogy ne is tudj’ soh’se róla.
Mily kiholt szivem. S. J.

Hermann tanár, a „prestige" királya.
(Több külföldi lap nyomán.)

Nem hiszem, hogy a müveit közönség közt 
van valaki, aki a híres szemfényvesztő. Hermann 
tanárról ne hallott volna. — Productiói oly 
kedveltté tették őt, hogy most midőn Parisban 
fellépett, a „Salle des Nouveautés** alig volt 
képes a kiváncsi közönség tömegét befogadni.

A nagy közönség pedig gondoskodik a 
recldmeról. Hihetetlen dolgokat beszélnek ró
la. oly dolgokat, melyek a lehetetlenséggel 
határosak. De nemcsak az utczán lehet felőle 
hallani, hanem a salonokban, clubbokban, sőt a 
diplomátiai körökben is. Mindebben pedig leg
nevezetesebb az. hogy ezen meséket és híreket 
mindenki elhiszi.

A sok közül néhány példát: 

jó, hanem azért, mert azok, kikr* a ke- 
! resztül vitel van bízva, modern intézményt 

hallásból alig ismernek és kiknek keze 
i alatt, minden esetre a kedvencz eszme 
I alapján létesített intézmény csak szappan- 
; buborék. Csodálkozunk, hogy A. úr még 

azt is akadálynak tartja. hogy minden 
I dolog keresztülvitele megerőltetésbe kerül.

Képzelhetni-e manap jótékonyczélu. humá
nus irányú vállalatot erőlködés nélkül. — A 
nagy közönség rendesen közönyös, a mig 
lehet fizet, de az ügyek vezetését fárad
hatatlanul buzgalom egyénekre bízza, kiktől 
elvárja, hogy az ,,erőlködést" nem fogják 
sokalni. Avagy létező intézményeinket nem 
..erőlködéssel** létesítettük és tartjuk fenn? 
Mennyi megerőltetésbe kerül mig pl. egy 
műkedvelői előadást létre tudunk hozni, 
azt titkár úr is igen jól tudja. No, de 
utóvégre még is megy, ha erőltetve is. 
A felállítandó népkonyhával is csak igy 
leszünk: mig az áldozatképp h“c'ftnség, 
azt nem ismeri, annak nemes intentióit fel 
nem fogja az eszmétől idegenkedik, de mihelyt 
azok, kik minden szép és jó pártfogására 
első sorban hivatvák és kötelesek, az esz- 

I inét magukévá fogják tenni, a nagy kö- 
j zönség támogatása sem fog elmaradni. A 

népkonyha felállítása tehát csak addig czél- 
; szerütlen, mig a t. nőegylet elöljáróságé - 
j mik néhány tagja azt czélszerütlennek 

tartja. Mi ép úgy. mint titkár úr csak 
azon egyéneket tartjuk segélyezésre jogo
sultaknak. kik arra reá szorulnak és arra való
ban méltók. De ha elismerjük, hogy ilyenek 
vannak, megengedik azt is, hogy nem 
mindig segélyre érdemes részesül a t. nő- 

| egylet segélyezésében és hogy mindazok.

Egy tisztességes külsejű úri ember, belép 
Páris egyik első rangú ebédlőjébe. Az ajtót 
azonban oly erővel csapja be maga után, hogy 
a nagy, erős és drága tükörtábla, ezer darabba 
törve hull nagy csörömpöléssel a szőnyegre. 
— A már jelenlevő vendégek ijedten ugrál
nak fel ülőhelyeikről és utat nyitnak az idegen 
előtt, ki — mintha misem történt volna 
legnagyobb lelkinyugalommal foglal helyet. A 
vendégek közül többen odahagyják helyeiket és 
indignatióval távoznak a teremből.

A vendéglős ezt észre veszi. Bjszusan lép 
az idegen asztalához:

Uram, ön nékem nagy kárt, de még 
nagyobb kellemetlenséget okozott! Mindkettő
ért ön nekem kárpótlással tartozik!

Én önnek kárt okoztam? kérdi az 
idegen finom mosolylval.

Nemcsak kárt, de mint megjegyzem 
- kellemetlenséget is.

- És miből áll az?
Hm! Különös kérdés! Valószínűleg 

még tréfálni is akar velem, mihez azonban egy
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kik eddig a nöegylet, segélyét igénybe 
vették már t. titkár úr szerint nem azok, 
kik segélyre szorulnak, hisz a nőegylet 
csak azoknak ád. kik . nála jelentkeznek4* 
és igy azok, kiknek a ..szemérem nem 
engedné** a népkonyhába menni, most sem 
vétetnek figyelembe. Van városunkban szá
mos szegény család, mely maga is fillér
jeivel a nőegylethez hozzájárult, mely már 
múltjánál fogva sem szeretne nőegyleti 
censura alá jönni. melyet a mostoha vi
szonyok oly helyzetbe hoztak, hogy igen 
jól esnék neki és nagyon szívesen venné, 
ha a zord évszakban mód nyiijtatnék neki, 
mely szerint olcsó ételhez juthatna: mert 
a népkonyha nemcsak mezítlábas emberek
nek való, hanem oly szegény iparos csa
ládnak és másoknak, kik vagy pénz szű
kében vannak, vagy a megérdemelt mun
kabért meg nem kaphatják, kezébe néhány 
krajczárt vagy hatost nyomnak, azon meg
jegyzéssel. hogy a ..többiért jöjjön holnap 
vagy holnapután.**

Az ily embernek a ..szemérem4* nem ; 
engedi meg. hogy a t. nőegylethez fordul
jon. hanem a népkonyha segélyével nem 
lesz szükséges több tagú családjával addig 
mig több pénzre szert tehet a meleg ételt ( 
nélkülözni, hanem kevés pénzért maga és ’ 
családja számára egy kis meleg ételre is 
szert tehet, melyet nem kell a népkony
hában megenni, hanem otthon is elköltheti. 
Igen is. szegény iparosainkat, kiknek sok
szor betevő falatjuk sincs, segélyezésre I 
méltóknak tartjuk és nagyrészt azok és 1 
családjai számára óhajtjuk a népkonyhát. 
Titkár úr czikkében különös súlyt fektetett 
a költségekre, melyekbe a népkonyha szer
vezése kerülne: már az ezen passusmil 
kifejezett töpren kedései mutatják, hogy nem 
akarnak az eszmével tisztába jönni, 
mert úgy látszik titkár úr talán a ..Grill’4* 
termét akarná kibérelni. finom servire-ket. 
asztalkendőket stb. bevásárolni. — A nép
konyha helyiségét és bútorzatát igen cse
kély árért lehetne felállítani. Nem kíván
ható. hogy a nehány evőszer, tányér stb. 
költségvetését megcsináljuk: annyi áll. hogy 
ép úgy. mint egyes jótevők rnhanemüeket. 
élelmiszereket és másféléket ajándékoznak: 
a berendezést is nagyrészt közadakozás I 
utján iehetne előállítani. — Minthogy azt 
hisszük, a népkonyhát igénybevevők nagy- 1 
részt otthon költenék el az (‘telt, nem is 
kellene valami nagy bútorzat. Már is liosz- 

csepp kedvem sincs. Ön nékem 200 frank kár
pótlást fog fizetni, vagy . . .

De bocsásson meg uram! — szólt 
most az idegen komolyabban — én nem értem 
önt! Miért fizessek kárpótlást?

Miért fizessen?! < >n nagyon mulatsá
gossá válik. Kedvem volna rendőrt hívni ide. 
hogy ő is tanúja legyen e vig hangulatának. 

- Cram! - most az idegen felállt 
kikérek minden <zélzást és kétértelmű meg
jegyzést! ön engem rögtön fel fog világosí
tani. miért fizessek önnek 200 frankot.

Hát azt gondolja tán. hogy én ezen 
nagy tükörtáblát, melyet ön összetört, ingyen 
kapom? Oda nézzen! Cserepei a padlón he... 

Es midőn a vendéglős oda nézett, nem 
látott ott semmi mást, mint az ép és egész 
tükörtáblát, mely most is úgy fénylett és ra
gyogott mint egy órával előbb. Az idegen 
pedig, ki nem volt más. mint Hermáim tanár, 
legnagyobb nyugalommal távozott, faképnél 
hagyva a bámuló vendéglőst.

* *
Egy úr kit külseje szerint pensionált tiszt

szura terjedt czikkünk. igy nem akarunk 
A. úr többi érveléseivel foglalkozni csak 
legnagyobb örömünkre constatálni . hogy 
vannak városunkban nők . még pedig szép 
számmal, kik a népkonyha eszméjét helyeslik 
és rövid idő múlva diadalra is fogják se
gíteni. A népkonyha felállítása szükséges 
és ha máskép nem megy, a városi hatóság 
feladata leend az ügyet kezébe venni. 
Csodálkozunk nagyon, hogy a városi költ
ségvetési előirányzatban nem vétetett fel 
némi összeg az Ínségesek segélyezésén* re
méljük. hogy a képviselőtestület a hiányt pó
tolni fogja és az ínségesek számára a költ
ségvetésbe egy összeget felveend. mely 
összeg a felállítandó népkonyha javára 
volna fordítandó. —v.’/:)

A vallásos nevelésről.
Irta: REINER MARI.

II.
Mily gyakran jutunk azon helyzetbe, hogy 

el kell válnunk azoktól, kiket szeretünk s 
egészen idegen emberek közé jutunk, kik a 
tettetés álarcza alatt, mostoha szeretettel kö- 1 
zelednek felénk, csakhogy megszerettessék kör
nyezetüket velünk. Mi az. mi ilyenkor velünk 
helyzetünket elviselhetővé teszi. Nem egyéb 
mint a hit. Nem minden szülő van azon sze
rencsés helyzetben, hogy gyermeke jövőjét ön- J 
mag;: otthon állapítsa meg s kénytelen, attól ! 
megválva, őt a nagy világba bocsájtani. Ha 
gyermekünk hitét a már említett módon ápol
tuk. nem kell félnünk, hogy rut vétekre ve
temedik. mert vallásos, erkölcsös érzelme, 
melyet gonddal ápoltunk, őt minden rosztól 
vissza fogja tartani s a jó s szép felé fogja 
vezérelni, szóval, minél jobban képeztük gyer
mekünk erkölcsi fogalmait, annál biztosabban 
jár az el minden helyzetben, annál bátrabban 
bocsáthatjuk őt el magunktól az élet hullámzó 
tengerére, mert a legnagyobb veszély között 
is fog találni egy ái:bpczot. mely őt a vég
veszélyből kimentse. A szülőknek úgy kell 
gyermekeiket vezetni és oktatni, hogy az oly 
gyakran előforduló intések, feddések és taná
csok oly alapelvekké készítessenek. melyek 
majdan az életbelépő fiatal egyénnek egész I 
< létén át kalauzul szolgálhatnak s midőn a 
tapasztalás iskolájából némi okulást vett, ha a 
valóságban átélt örömök és szenvedések folytán 
hajlamai megerősödtek, akkor ezen valóban átélt 
érzetekből ő maga Ihg erkölcsi alapelveket.

Közöltük fentebbi; czikket. hogy a népkonyha 
eszméje sajtó utján kellőleg tisztáztassék. Szerk.

nek lehet tartani, belép egy vadlmskereske- 
désbe és nyalat kér. .A kereskedő oda nyújt 
egyet.

Még fris ezen nyúl?
Szolgálatára! ,(,'sak tegnap lövetett.
\ alóban. úgy, látszik, hogy nemcsak 

fris. de meglőve is rosszul van. mert ime. 
még él.

Es agy is volt, a nyúl kiugrott az idegen 
kezeiből, kiszaladt az, utczára, hol valóságos 
hajtóvadászat rendeztrtett ellene. Mig a keres
kedő es segédei föleszméltek, addig az idegen 
eltűnt a helyiséghő].

Ezen idegui Hermáim tanár volt.
** *

kel órával később a halcsarnokba lép. 
Hogy egy kiló élő fogas? — kérdi az 

egyik árusnőtől.
Két frank.
Hát ezek itt. melyek már nem élnek? 
1 frank és 20 centimen.
Kerek ezekből 1 kilónyit.

A nő kimeri Őket és heleönti az idegen
nek kifeszített zsebkendőjébe. De alig voltak

az elettelen halak a kendőben, midőn azok 
elkezdték magukat dobálni ugyannyira . hogy 
valamennyien a földre gurultak, hol vígan 
csapkodták farkaikkal a márványt.

<0i engem meg akart csalni. kiabál 
a prestigiatcur. mert Hermáim volt — én 
döglött halakat vettem és ön eleveneket adott 
helyette. En önt csalónak nyilvánítom! Ajánlom 
magamat. És távozott a nőtől, ki meglepeté
sében a legbutább arezot vágta.

* *
Ezen Jelenet után belép egy ZsibáriIsllOZ. 

Mutasson nekem csibéket; egyet ki fogok 
választani közülök egyik patiensem számára.

A zsibáros mutat néki egy egész tuczatot. 
Ezek közül fog egyet és oda tartja a vevő 
orra alá.

Ezzel meg lesz elégedve.
Mennyi idős?
Három hetes.

Az escamoteur azonban nem hisz embe
rünknek e- hogy meggyőződjék a zsibárus sza
vainak valódiságáról, mielőtt az visszatarthatta

életszabályokat ’evonni. miáltal élénkülni és 
tisztulni fognak nézetéi s szilárdan fog

i állni, mert jó alap'elvekre lesz épitM. \:t néni 
szenved kétséget. hogy minden nemes szülő 
azt akarja, miszerint gyermeke az erény utján 
haladjon s magát az erényben gyakorolja, azért 
törekedjék oda. hogy gyermeke sohasem tegyen 
mást, mint amit az erkölcsiség kivált, még 
ekkor sem, midőn haszon vagy indulatheve 
másfelé ragadja.

Mint már említem: a hit min egyéb, mint 
benső meggyőződés külső nyilvánulása. Nézetem 
szerint az ima tulajdonképen a vallás lénye
géhez tartozik, de mivel általa a gyermek 
ébredező hitét is nagyban ápoljuk, ne mulasz- 
szuk el. vele a napnak bizonyos részében imád- 
koztatni. Oh mint fogja az egykor oktatóját 
áldani, ha netalán veszély érné, s bánatos 
szive a hitben találva vigaszt, ajka imát fog 
robogni, hogy őt imádkozni megtanította. Azon 
ember, aki imádkozni nem tml. az szegény 
szellemben, szeretetben és mélyebb, magasabb 
érzelmekben, az nem ismeri az imának csoda
teljes hatását a jámbor ember lelkére. A jám
borság igaz, nem képes imája által a veszélyt, 
szerencsétlenséget elhárítani, de képes bennünket 
megerősíteni arra, hogy annak ellentállva, azt 
könyebben elviselhessük s Gerhárd szavaival élve: 

.Lelkűnknek az ima az. ami az élő ember
nek a szív. Mily remek hasonlat ez, mert 
valamint örömnek és bánatnak a szív hevesebb 
lüktetés által ad kifejezést s ebben keres eny
hülést. úgy a fájó lélek az imában teszi azt.

Szeresd felebarátodat. mint önmagadat 
szereted, mondja a szentírás, mely mondat is 
arra utal bennünket, hogy gyermekeink keblé
ben az emberszeretet magasztos érzelmét is 
ápoljuk. Ezen érzelem. mint ösztön már a 
gyermek zsenge korában is mutatkozik, s raj
tunk áll azt határozott érzéssé fejleszteni. — 
fölöslegesnek tartom a szülők és nevelők ma
gatartásáról a gyermekekkel szemben, az elso
rolt érzelmek fejlesztésének tekintetéből bőveb
ben írni: hiszem a nevelők (a valódiak) tudják 
magukat, a nevelést illetőleg mindenben és 
mindenkor mihez tartani, a szülők egy része 
pedig öntudatosan, más része ellenben ösztön- 
szerüleg használja eljárásában a legjobb nevelési 
eszközöket.

Engedje a jó Isten, hogy a nevelés már 
most is magasan lengő zászlóját, ezentúl még 
magasabban lobogtathassuk.

(Adja Isten! Szerk.)
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Értesítés at. biztosító közönséghez 
a lakházak és gazdasági épületek hat évre 
szóló biztosításáról az ingyen év előzetes 

élvezetével.*)
Budapest, novemberhó 1879.

A t. biztosító közönség és főleg- t. feleink, 
a kiknek rokonszenve és bizodalma emelte tár
saságunkat, több egyéb tényező hozzájárulásá
val, jelen állásra, nem fogják tőlünk megta
gadni annak elismerését, hogy társaságunk 
mindig szilárdan megmaradt azon alapon, 
melyre fektető üzletét és hogy elveihez hű 
maradt a nyomában keletkezett versenytársa
ságoknak az ő eljárásától nagyon eltérő kísér
letei közt is.

Ez elveit azon rendkívüli eredmény iga
zolta és jutalmazta meg. hogy már a jelen 
1879-ik év végével társaságunk 3.000,000 frtnyi 
alaptőkéje készpénzben teljesen ki van egészítve, 
tartalékalapja pedig 1.000,000 frtra emelkedett, 
és hogy mire mint bátran állíthatjuk, a ver
senytársaságok egyike sem képes, a károk fe
dezésére szolgáló díjtartalékot, társaságunk, 
vagyoni állásánál fogva, a jelen év végével oly 
nagy összegben viheti át a jövő évi számla 
javára, hogy ennek folytán ezentúl előrelátha
tólag mindig abból fedeztethetnek a következő 
éven át előforduló károk.

Ez eredmény elérésére törekedett mindenek 
felett társaságunk, mert meg volt győződve, 
hogy a hazai biztosítási ügy érdekének általá
ban és különösen t. felei érdekének az által 
tesz kiváló szolgálatot, ha az üzlet nyeremé
nyéből oly erős alapokat, tartalékokat alkot, 
mik minden eshetőségre megnyugtatást, mert 
kellő biztosítékot, nyújtanak, s a mily teljesen 
befizetett nagy alaptőke- és tartalékokkal csak 
a legkiválóbb külföldi társaságok bírnak.

Azonban a t. biztosító közönség és külö
nösen t. feleink azt is bizonyíthatják, hogy mig 
mi egy részről ily módon igyekeztünk meg
nyerni. igazolni, viszonozni a bizalmat, addig 
más részről társaságunk, fejlődésünk, erősö
désének arányában s üzleti viszonyaihoz képest, 
szem előtt tartva a biztosító felek s a társa
ság közt létező érdekközösseget is. mindenkor 
kész is volt t. feleinknek újabb előnyöket és 
kedvezményeket nyújtani. mit többek közt az

*) Az első magyar általános biztosító-társaság ér
tesítését t. olvasóink figyelmébe ajánljuk. Üdvözöljük 
a hazafias társaságot és az annak élén álló derék vezér
igazgatót; mert sanyarú viszonyaink közt a társaság 
által nyújtott kedvezmény hazafias érdemnek tekint- j 
hetö. Különben ezen első rangú intézet hazafiasságáról | 
és áldozatkészségéről nemrég tettünk említést. (Szerk.) !

volna, egy csavarással letépte a csibe fejét és 
a vér szagát felszíva monda : •

— Nemigaz! Ö11 engem rá akart szedni! 
Ezen csibe nem fiatal.

— Az most már mindegy! — kiáltja a 
zsibárus — ön vagy rögtön megfizeti a csibe 
árát, vagy rendőrt hívok.

A szomszédok összegyűltek, fenyegető 
állást foglaltak el és szidták a csibe-gyilkost.

— Nyugodjanak meg uraim! Igaz, kárt 
tettem, de én azt rögtön jóvá fogom tenni.

És a letépett vérző főt. ráilleszti a törzsre 
s egy, kettő, három, a lefejezett csibe ismét 
életvidáman ugrándozott a boltban.

* ' *

A legérdekesebb történet mindenesetre az, 
melyet Hermáim tanár barátainak személyesen 
beszélt el.

Konstantinápolyban történt. Abdul Aziz 
idejében.

Ő felsége egy napon sétautat tett hajóján 
a Bo'porusban. melyre Hennann tanárt ki 
a szultánnak kiváló kegyencze volt meghívta. 

által tanúsított, hogy életbiztosítási feleink ez 
osztály nyereményének fele részében, jégosz
tálybeli feleink pedig ez osztály nyereménye 
egy ötödében részesittetnek.

Ez a mi eljárásunk vezér-elve most is; 
és ennél fogva, midőn oda jutottunk, hogy 
teljesen befizetett alaptőkével és tartalékokkal 
folytathatjuk az üzletet, társaságunk örömmel 
foganatosítja az ily eredmény esetére rég kitű
zött szándékát s ezennel a tűzosztályban is 
újabb kedvezményben kívánja részesíteni biz
tosító feleit.

Elhatároztuk ugyanis, s e felől kívánjuk 
ezennel a biztosító közönséget értesíteni, hogy 
a lakházak és a gazdasági épületek biztosítása 
nálunk ezentúl azon kedvezményben részesittes- 
sék, hogy t. i. ha a háztulajdonos vagy a föld
birtokos kötelezi magát az ily épületnek hat 
egymásután következő éven át való biztosítá
sára. társaságunk a szokásos ingyen évül az 
első évet adja, úgy hogy a biztosító fél az 
ingyen év előzetes élvezése után a második 
évtől kezdve tartozik csak a díjakat fizetni.

Hisszük, ez intézkedésünk előnye teljes 
méltánylásra fog találni a birtokos közönség
nél mindenkor, de főleg a jelen évben s a 
közel időben, midőn a jelen sanyarú év hatása 
még érezhető lesz, s midőn a gazda körül oly 
szűk a pénz. Ez intézkedésünk ugyanis még 
az ily szorult viszonyok közt is lehetségessé, 
könnyűvé teszi részére a hosszabb időre való 
biztosítást. Es ez előny annál nagyobb, minél 
tetemesebb az évi díj s annak a jelen vagy a 
jövő évben való előzetes megfizetése minél ne
hezebben esnék a jelen év gazdasági viszonyai 
által sújtott gazdának. De az előzetes ingyen 
év hasznát érezni fogják azon feleink is, kik 
hosszabb időre lévén már biztosítva, ez érvény
ben levő biztosításuknál ingyen évül az utolsó 
évet élvezik, mert ezen biztosításuk megújítása 
által egymást követő két ingyen évet fognak e 
feleink élvezni, 11. m. a mostani biztosítás 
utolsó (ingyen) évét, s a megújításnál a 6 évi 
biztosítás első s igy előzetesen élvezendő in
gyen évét.

.Midiin ez újabb kedvezményről kívánjuk 
a t. biztosító közönséget ezennel értesíteni, nem 
tartózkodunk azon meggyőződésünk kifejezésé
től. hogy a t. biztosító közönség, a mint ez 
intézkedésünkben készségünknek, úgy az ingyen 
év előzetes élvezetének kedvezményében iránta 
kifejezett bizodalmunknak jelét fogja felis
merni.

Értesítvén még a t. biztosító közönségét 
a felől, hogy ügynökeink, de magunk is szíve

E kiránduláson több magasrangu pasa is 
részt vett.

Abdul Aziz a fedélzeten sétált kíséretével. 
Egyszerre megáll Hermáim előtt és meg
szól lítja:

— Tanár ur, mutasson nékem valami 
újat művészetéből.

Hermáim tanár meghajolt és a pasák
hoz fordult.

- Kérem egyikét az uraknak, méltóztas- 
sék nékem egy zsebórát kölcsönözni, mely óra 
azonban a lehető legszebb, legfinomabb és leg
becsesebb legyen.

Kuad pasa mellényzsebébe nyúl és ki
húzza onnét a chronometerek leggyönyörübbi- 
bikét, leoldja az aranylánczról és át akarja 
adni Hermáim tanárnak.

.Méltóztassék az órát sajátkezüleg a 
p tengerbe dobni.

A pasa pillanatig habozott, de a szultán 
| intésére szót fogadott és a nagy becsű órát a 

Bosporusba liajítá. A hajón ünnepélyes csend 
uralkodott.

Hermáim most botot keresett, melyre

sen szolgálunk mindennemű felvilágosítással, 
tisztelettel maradunk

Az első magyar általános biztosító-társaság.

Harkányi. Lévai.

Pápa, nov. 2(5.
(Városi közgyűlés határozata. — Vidéki 

szemle.) Múlt vasárnap rendkívüli közgyűlést 
hivott össze városunk polgármestere, mélynek 
egyedüli tárgyat a házalókereskedés eltörlése 
iránti — a belügyminisztériumhoz czimzett — 
kérvény képezte. Tudva van. hogy hazai keres
kedelmünk és iparunknak is nagymérvű gátoló 
versenytársát képezi külföldi, jobban mondva 
osztrák üzletek által nagy sikerrel gyakorolt 
házalási kereskedelem virágzása, sőt mondani 
lehet veszélyes buja tenvészése képezi. mit 
hazánk több városa azon intézkedés által vélt 
korlátozni, hogy területén a szédelgéses háza
lást eltiltotta. Közgyűlésünk az ide vonatkozó 
és helyes érvekkel indokolt kérvényt, annak 
felolvasása után elfogadta s városi elöljáró
ságunkat a további lépések foganatosításával 
megbízta. — Ezen jó hatású ügy életbelépte
tése után remélhető, hogy kereskedőink és 
iparosaink egyik — - még pedig természetelle
nes — concurrensüktől meg fognak szaba
dulni s üzletük némi lendületet nyerend, a 
mire anyagi Ínségben szenvedő viszonyaink 
között bizony nagy szükségük van. mert úgy 
ők. mint egyáltalán népünk is, az utolsó rósz 
termés súlya alatt görnyed, elanyira. miszerint 
a legkomoiyabbaktól lehet félni, ha idejekorán 
hathatos pártfogásban népünk részesítetni nem 
fog. Ily körülmények között a „Győri Köz- 
löny“ nov. 23-iki vezérczikke. melyben a 
gyŐrmegyei Ínséges nép segélyezését sürgeti 
— nézetünk szerrint csak a vidék egyik leg
égetőbb kérdésének megpendítése gyanánt üd
vözölhető. A győriek különben boldog embe
rek. ők ismét gazdagabbak lesznek, amennyi
ben új vasutat kapnak, mely Győrt a főváros
sal rövid sínuttal fogja egybekapcsolni.

Némi önérzettel constatáljuk. miszerint a 
Pápa-keszthelyi-vasút eszméje, mely a 
..Magyar-Vidék’ hasábjain látott első Ízben 
napvilágot nemcsak városunkban, hanem az 
érdeklő vidéken is meleg viszhangra talált, 
miről leginkább .Keszthely’ laptársunk meleg 
hangon tartott czikkei is tanúskodnak. Azon 
vasúti terv, mit a jámbor Tapolcza-bobai vasút 
által realizálni akarnak minden tekintetben 
éretlen szülött, tanúskodván arról, hogy terv
készítők a vasútépítés dolgával tisztában nin
csenek. Lesz idő midőn ezen tervet tüzeteseb
ben fogjuk tárgyalni s ezért most csak futó
lagosán. mint holtszülött ideát említjük fel 
azon megjegyzéssel, miszerint a pápa-keszt
helyi-vasút — ha kiépül — az érdeklő 
viilék felvirágzását létesíteni fogja.

Veszprémben e hó utolján a közigaz- 

hosszú szál zsinegről lelógó horgot erősített 
| s miután a horogra kis sajtot szúrt, azt min- 
! denféle hocus-pocus közt, vízbe bocsátá.

Néhány perez múlva a bot mozogni kez
dett. — Hermáim gyorsan kirántja a botot, 
melyen egy fiatal hal eviczkél. Midőn a. 
többiek jelenlétében a halnak hasa fölmetsze
tett Kuad pasa órája találtatott benne.

Ezen productióért Hermáim tanár Abdul 
Aziztól 5(iuo francot kapott.

Barátai, kiknek az escamoteur ezt elbe
szélte. hitetlenül rázták fejüket. — Hermáim 
azonban felvilágosította őket.

Néhány nappal ezen esemény előtt 
Konstantinápoly utczáin sétáltam midőn egy 
kirakatban oly gyönyörű órát pillantottam meg, 
melynek művészi kiállítása a legnagyobb mér
tékben meglepett. Beléptem az üzletbe, hogy 
árát megtudjam.

• Olcsóér adom oda feleié az arany
műves Kuad pasa számára készítettem, ki 
azt azonban, alig észrevehető hiba miatt itt 
hagyta és én kénytelen voltam részére mást 
készíteni.
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gatási bizottság tartja ül'-sét holott deczember 
első napjaiban a megyei közgyűlés fog mun
kálkodni. Veszprémmegye közigazgatási bi
zottságának november 3-iki üléséből következő 
érdekesebb adatokat közöljük a bizottsági tár
gyalásból : j

Az adófelügyelőség aggodalmát fejezi ki. 
hogy az. október havi adótizetés jóval kevesebb 
leeiid. mint a múlt évi. Az elöljárók e 
tekintetben a legnagyobb közönyt tanúsítják s 1 
alig sikerül mondja az adófelügyelőségi jelen- . 
tés szeméi vés megjelenés alkalinavali fel
szólítás s törvényes büntetéssel való fenyegetés 
utján őket legalább némi közreiníiködesre ösz
tönözni. A közmunka- és közlekedésügyi . 
magy. kir. minisztériumnak a megye területén I 
működő gőzkazánok hivatalos xizsgálatát el
rendeli; leirata folytán utasíttatnak a megye 
területén levő gőzkazántulajdonosok, lmgy gőz- . 
kazánjaik után vizsgálati bizonyítványt I I nap 
alatt mutassák be. Lepsény község által sza- | 
bálvszeríien szerkesztett 1S7S. év végévid len
maradt adóhátralékokról szóló jegyzékekben | 
megállapított és pedig vagyonhátrahagyás m I- 
küli elhalálozás folvtán 30 irt .'>!• kr.. végel
szegényedés folytál)‘115 Irt IS kr.. ismeretlen i 
helyre költözés folytán 47 Irt ">2 es tel kr.. , 
összesen 193 forint 29 és fél krajczár adóhát- , 
ralék behajthatlanság czimen leíratni határoz- 
tatott. A veszprémi püspök értesíti a közigaz- 1 
gatási bizottságot, hogy a peremartoni iskola
szék kész a berhidai izraelita gyermekeket 
méltányos feltételek mellett iskolájába befo
gadni. csakhogy az izr. szülék nem akarják 
gyermekeiket keresztény iskolába járatni. En
nek folytán határoztatott. hogy a berhidai 
szülék az izraelita vallás tanítására tarthatnak ( 
tanítót, a többi, a törvényben előirt tantárgy- I 
bán vabí oktatás végett pedig a peremartoni i 
róni. kath. iskolába tartoznak gyermekeiket 
járatni, nehogy izr. zúgiskola keletkezhessek I 
Berhidán. A versei reform, iskola épülete úgy 
köze g é s z s < • g ügyi, mint közbiztonsági szempont
ból veszélyes. A közönség megígérte, hogy rövid 
idő alatt eszközli a kívánt javításokat. A’ni."

Érdekes azon mozgalom mi jelenleg Deb- 
reczenben indult meg. ugyanis a .Debr. N.-váradi i 
Értesítő’ közraktárak létesítését czélzó indít- t 
v.'myt közöl, mi annál is figyelemreméltóbb. ' 
mivel a közraktárai: behozatala minden vidéki I 
városban csak óhajtandó volna s igy kiváncsi- 
sággal tekintünk ezen ügy mikénti megoldá- | 
sála, óhajtván, miszerint Debreczen városa, 
mint sok tekintetben, úgy e téren is a magyar 
vidéki városok között úttörő legyen.

Az .Ej Esztergom" nyomán közöljük, 
hogy az esztergomi jótékony nőegylet ilőo 
tagból áll) e hó 17-én tartott közgyűlésén el
határozta. miszerint az egylet tőkéjének eme
lése czéljából. kerülvén a nagy költséggel járó 
bált, társas vacsorát rendez.mely tombola
játékkal és igen természetesen egy kis házi 
színezetű tánczczal leend egybekötve. Sok sze
rencsét. valamint a derék jászberényieknek a 
felnőttek oktatását czélzó n é p o k ta t ó - e gy 1 e t

Átadta már a másikat.
Szolgálatára.
Es Iíuad pasa elfogadta?
Igen, elfogadta.
Epén olyan mint ez?

— Egészen olyan.
— .Mennyi ennek az ára?
— lőoo frank.
Hermami megvette az órát. Tudta, misze

rint Ituad pasa a szultán környezetéhez tarto
zik. ő tehát már számított ilynemű mutatvá
nyra. melynél a két óra nagy hasonlatossága 
természetesen segítségén' volt.

Midéi Hermáim a horgot tengerbedobta, 
a hal már rajta volt.

A szultán és kísérői pedig. Hermáim tanárt 
a világ legnagyobb bűvészének tartják. M. V.

BALATON RÓZSÁJA.
Regény.

[Tizenharmadik folytatás.|
Igenis a társadalom keidében felmerülő 

kórtünetek csak kifolyásai azon merényleteknek, 
melyeket \\ einer-fele emberek, a törvény pa

alakításához is. mi czélból a .Jászság" lelkes I 
sorokban buzdítja polgártársait! Különben 
Jászberény halad, miről az imént alakult 
nőegylet is szépen tanúskodik. Hz.

A nagy világból.

Politikai heti szemle.
Ausztria - M a g y a r o r s z á g. Az 

aiisztria-magyar- német szövetséget külföldi 
lapok egy ..harmadik" <*s ..negyedik" ha
talom által indított háború eshetőségére 
számítottnak állítják oda. E ..harmadik" 
alatt Erancziaország. a „negyedik" alatt 
pedig Oroszország értendő.

Az orosz trónörökösnek Becsben valói 
időzését a két udvar közötti szívélyes vi
szony fenntartására czélzónak mondják. A 
diplomatia háborút, is forralhat, de ez nem - 
zavarja a kormányfők barátságát. A hegy 
tövén zivatar és égi háború a hegy 
csúcsán világos napfény. ..Ez a mester
ség" — mondja Hebbel ..hogy ki ne 
hagyjuk magunkat ismerni, hogy mindun
talan titok maradjunk!" I

A két országgyűlésen. túl a hajiban 
és innen, a hadsereg létszámának tiz évre 
megszavazása felett foly a vita. Több mint 
valószínt!, hogy az illető javaslatok tör
vényerőre < ■midkednek. i

Németországban. Dánia királya, i 
mint hírlik lia. Görögország királya köve- 
(eléseinek jogosultságáról Törökország
gal szemben igyekszik meggyőzni a 
berlini kormányt. Ez lelt volna czélja hé- I 

esi látogatásának is.
Oroszország kül ügyére Gortscha- 

koíf herczeg csakugyan helyt enged Valu- 
jeíT, belügyi miniszternek. Hogy távozása 
rendszerváltozás jelent-e az orosz politiká
ban? Lehel, hogy a diplomatia szinteré
nek előterén változások mennek végbe, de 
a coulissák mögött minden megmaradhat a 
régi állapotban. Pitiről midőn az an
gol ügyek élére állott azt mondotta Má
mul ay : No mán wlio is at the bead of 
allairs alvays wisches to be explicit, az az 
senki, ki az ügyek élén áll. óhajtja, hogy ' 
mindéglen világosan megért essék. Valujelf 
is e tekintetben ép oly szerény lesz óha
jában, mint Fitt és Gortscbakoíf voltak.

lástja alatt. védtelen embertársukon elkö
vetnek.

A soeiálistikus mozgalom és törekvés nem 
más. mint a corriimpált társadalommal elége
detlenek szövetkezeté és ezen láthatatlan ellen
ség a modern társadalom alapját a vagyon 
kérdését is programmján hordja, a nép által 
tárt karokkal lőgadtatik s híveinek száma mind 
megannyiszor öregbül. valahányszor Weiner- 
fó-le vagyonszerzési mód ismétlődik.

Es hány ilyen . Weiner"-léle ember for
gatja a fejszét s vágja a soeiálistikus tűz szá
mára a fát?! Az ilyen bűnösök statistikája 
mó-g nincsen megírva.

Weiner. egy a sok közül és a Váry-csa- 
lád pusztulása egyike azon számtalan martyr 
családoknak, melyeket nagy számuk miatt, a 
krónika ugyan nem említ, de gyászos sorsuk 
a nép szivébe vésődve előidézik azon keserű 
hangulatot, mely földalatti tűz gyanánt égve, 
a biztonságban vélt társadalom hiba alatti ta
lajt aláássa s lángjával ha kitör, azt .... gemész
teni fogja.

Ki vehetné az éhhalál körmétől megsza
badított s a kegyelem Sanyiim morzsáiból élni 
kényszerült Viíry Bélának rósz néven, ha visz- 
sza gondolva családjának borzasztó pusztulá
sára azon tan apostola gyanánt lépne fel. nu-lv 
tan. a vagyont lopásnak nevezi? A hatalom

Külföldi levelezés.
New-York, október 26.

Ottlétemkor figyelmemet felkeltette azon 
furcsa fészkelődós. mit a ..Magyar Vidék" ke
letkezése bizonyos körökben keltett. Itt Ame
rikában Pápához hasonló városnak nem kó-t, 
hanem tiz lapja is van, és polgárai de leg
inkább az intcligens osztály culturális in
tézményei között büszkeséggel hivatkozik, lak
helyiségén megjelenő lólyóiiatok számára. De 
alig hogy a távol nyugoton alapulói léiben van 
egy város vagy helység már a templom, is
kola és a könyvnyomda mintha földből nőtt 
volna ott terem, s az uj községnek meg van 
az uj lapja is- Megvallom, még ma sem ment 
ki fejemből azon különös dolog, miszerint Eu
rópa közepén fekvő 1-1.Óim lelket számláló vá
rosban. akadhat ember, ki noha nem journa- 
lista boszankodik egy uj lap megjelenése fe
lett: hanem mint e lelett töprenkedtem. egy
szerre eszi Ilibe jutott, miszerint szeri-tett ha
zám szegénységet jó> részben eszközli azon el
lenszenv. melylyel minden újai fogadni szok
tak. sőt dicsőségnek tartják, ha .megbuktat
tak" egy uj vállalatot. Amerikában épen min
den elíenkezően van. itten mindenki uj müve
ket törekszik létesíteni s a concurrentiát rosz- 
nak nem tartják, hanem ellenkezőleg áldást ho
zónak. mert egyedül ez képezi azon rugóit, mely 
haladásra, szorgalomra és kitartásra ösztönzi 
az embert. Hogy a hírlap - irodalmat illetőleg, 
valamit közöljek, felemlítem, miszerint Ameri
kában nemcsak városok és falvakban lát hírlap 
napvilágot, hanem gőzhajón ép ugv mint vas
úton. Igy a Louisville és New-()rleáns között 
a Missisippin közlekedő ..líichmond" gőzhajóm 
jelenik meg a ..líichmond llead Lighl." Egy 
szerkesztő két szedő és nyomdász működik ezen, 
a maga nemében egyedül állói, hírlap körül, 
mely 3 4-szer jelenik meg az ut tartama alatt.
Ehhez hasonlítunk azon lapok, melyek a Pác ifik 
vasút vonatain naponta jelennek meg. ezek szer
kesztősége és nyomdája kó-t a magyar vasutakon 
közlekedő mozgópostakocsihoz hasonlói \\'ag
godban van elhelyezve. Természetes, hogy ezen 
a szószoros órtelmélien .vasúti lapok" a leg
újabb politikai ós kereskedelmi Ilinket hozzák, 
mert a t.hiró minden állomáson ellátja őket a 
legújabb tudósításukkal ugv. hogy a 7 napi ut 
alatt, az utas minden tekintetben a világ folyá
sáról kellő tájékozással bir. Hanem mind ez kis 
dolog azon óriási művekhez mit itten az ipar, 
kereskedelem emelése és a közönség kényelme 
végett létesít -nek és merem állítani, miszerint 
Magyar hazánkban a valódi kényelemről alig 
bírnak fogalommal. Igy például itten New- 
Yorkban a telephon és villámdelejes távíróhá
lózat ugv van berendezve, hogy még az ember 
lakásán is. valamint az irodában is be van a 
telephon kapcsolva, s ha bármire vagy bárkire 
szüksége van csak rendeletet ád telephonján 
az illető táviró hivatalba s legott mit kívánt 
megkapja vagy kit beszélni óhajtott felkereste- 
tik. Nem újság, lmgy Név.-York egyik iker
testvére Brooklyn város nevet viselve, tenger
szoros által van egymásléd elválasztva, ezen 

bilincsbe verhetne ot: életi- felett bírói pálczá- 
ját ketté törhetné, de szivéből azon tudatot, 

melyet Weiner .ügyes" körme vésett, em
beri törvény ki nem téphetné.

Emberi törvény nem!
De.igen is kitörli a szívből az ilyen nyo

mokat. a végtelen szerelem szózata: a köl
tészet.

A költészet ihlete eszményi gvógvirl cse
pegtet. a méltatlanul üldözött szívre s kibékíti 
ot a világgal, mely minden gyarlósága és 
árnyoldalai mellett, növekvő lénnyel bir s ezen 
lény: a haladás a humanitás ösvényén.

Sanyarú sors az embert küzdelemre hívja 
ki: ki a keztyüt felvenni bátor, az életképes s 
ha a liarcz közben el nem bukik . mint szilárd 
jellemű férfin, mint edzett vitéz tér a küzde
lemből vissza.

\ áry Bellit a küzdelem férfiúvá nevelte s 
mint ilyen férfiul látjuk Őt most a balaton- 
vári kastélyban gróf Z...................szolgálatában
működni, mint meghitt barátot, mint a grófi 
ház titkárát.

Es Weim-r úr? Őt ma .Boross“-nak 
hívják s Balatonvárott folytatja azt nagyban, 
mit busz évvel előbb a Somlvó hegvó-n siker
rel megkezdett........... (Folyt, köv.)
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Soha sem hittem, hogy oly ragyogó nyelve
zettel lehessen Írni magyarul, mint ő ir. tár
gyai elmosódók, conceptiója laza, de az félig 
álom felig ébredés közti ringatozás, az a ra
gyogó. bűbájos, mézként folyó, szivárványszinben 
pompázó nyelvezet mélyen hatja s lebilincseli 
az érező szivet. Endrődy „Biliért" czimü ver
ses elbeszélését olvasta fel.

Kies fekvésű villája parkra szökellő veran
dáján álmodozik a hahány arczu ifjú költő. 
Körülte életre kid fü. fa, virág, a rög' is meg
mozdul a tündöklő napsugár mosolyára, a 
lombok árnyából apró tündérhad búvik elő 
bohókás öltözetben, lándzsaként szalmaszálat 
hordva kezeikben, királynéjukat két szivárvány 
szárnyú lepke repíti egy makkhéj-hintóban igy 
érkeznek az alvó ifjúhoz ki álmában egy tün
dérszép leányt régi eszményét látja — s 
pajkos játékot kezdenek vele. Az. ifjú felébred 
s mogorván utasítja rendre a kis játékosokat, 
rohan elvesztett ideálja után az utczára s 
csakugyan meg is találja azt az. utczán - 
egy bankár leányában —- Liliben. Utána rohan 
letérdel elé és színeimet vall neki. A leány a 
népcsődület közben felemeli lovagját és apjá
hoz vezeti. Lili Edgárt (a költő neve) kezén 
vezetve lép a papa bureaujába. a ki különben derék 
ember csakhogy kissé mogorva, anyagi ember 
és hetven éves. A papa midőn megtudja az. 
ifjú kívánságát, dühös lesz, de később leánya 
kérelmére már-már enged, midőn a kérdésre, 
hogy mi az. ifjú foglalkozása? megtudja, hogy 
.csak” költő, az. ifjút félboszusan félmosolyogva 
utasítja el.

Mert hát szép verset írni. 
Arról, hogy a hold mint kél föl, 
De a gvomor földi próza 
8 néni lakik jól égi fényből.

A leány könyezve búcsúzik el Edgártól 
s vigasztalja, hogy ne csüggedjen, hanem csak 
küzdjön .érte.' Edgár küzd. E szó „értő
lesz élete vezérszövétneke. a dicsőség hivó 
Excelsiórja és nehéz küzdelmét dicsőség, lény, 
hir koronázza. Siet Lilihez. Hajh későn érke
zett. Templomban találta kedvesét — s 
miként?

Egy férfi kéz. mi van ebben?
De mikor azt Lili fogja!
Egy röpke szó: „Holtomiglan" 
De mikor azt Lili mondja.

Edgár lelke elborul, térdei összeroskadnak, 
szemei, előtt összefut a világ, nem lát nem 
tud semmit. Felőle

Vihették már a menyasszonyt 
Könnyű tánezra nász éjbe 
Ót ringatta édes álom.
8 óvta boldog síri béke.

Ilyen Endrődy: mint teremtő, mint com- 
positor eszményi, de emésztő fájdalom, eszmé
nyi. de megkapó helyzetek és mindezekhez az 
utánozhatatlan ragyogása nyelvezet.

De ezer bocsánat tok. szerkesztő úr! 
most jut eszembe, hogy én valami dáridóba 
vagyok híva „A budapesti fértidalegylet esté
lyére". sietnem kell tehát. Bezárom úgyis jó 
hosszúra nyúlt levelemet. — A mulatságról 
majd referálok. Adieu! K. S.

tengerszoroson épen most van befejezéséhez I 
közel azon óriás Ilid, mely a két várost egygyé 
fogja kötni. A Ilid hossza 1052 méter s úgy 
épül, miszerint rajta fog vasút, tramviiy, kocsi 
és gyalogút vezetni. A két oszlop, mely a 
borzasztó müvet hordja. 81.7 méter magas és 
a sodronykötelek, melyek a szerkezetet tartják 
6300 párhuzamos aczélsodronyból vannak fonva 
és I és léd méter vastagságnak! Az egész mü 
45 millió forintba kerül! Nem zárhatom be 
levelemet anélkül, hogy üdvözletemet ne kíil- 
deném pápai ismerős barátaimnak, kikre az 
újvilág fővárosában örömmel emlékszem vissza, 
Ígérvén, miszerint minden hónapban legalább 
egv elvan levelet Írok, mely a .Magvar 
Vidék" hasábjain napvilágot láthat.

Dr. Gmk.

Fővárosi levél.

(A szerkesztői irodában. Gőzinozdonv a lóvasuton. I‘e- 
tőii-társaság ülésé.)

Minden kéz gyors mozgásban van. a tol
lak perizegnek, fekete sorok húzódnak végig 
a fehér papíron.

Gyorsan urak kiált ki a szerkesztő 
ur bureaujából. az események gyorsan halad
nak. mindezt lél kell ölelni röviden, de ve
lősen.

Kérek mamiscriptot. nyafog a sze
dő-gyerek. E pillanatban élénk zaj kelet
kezik az utczán, hullámzó néptömeg zajából 
valami perczenkint időszakikig megújuló du- 
bogás hallatszik utána egy élet átható sivitás. 

félre időiéin, te mamlasz, majd kapsz 
mamiscriptot a hátodra, s rohanok kifelé uj- 
dondászi tisztemhez képest, az utczán történő, 
bizonyára nevezetes eseménynek szem- ét lül- 
tanuja lehessek.

Három fél ugrással az emeletről földszin
ten az utcza közepén valók.

Tengernyi né]) állt az utczán egy saját
ságos kit füstölgő, dobogó, visító jármüvet vé
ve körül, mely ünnepélyes lassú menetben vont 
maga után egy lovonatu vasúti kocsit.

Kegyetlenül szuszogott szegény s rögtön 
azon gyanút kelté bennem, hogy beteg az is
tenadta. Csakugyan többszöri kérdezésemre meg
kaptam a választ, hogy a kis .kávémasina-az 
oszt rák-á Ham vaspályái tód a Károly-kaszárnyáig 
terjedő ut alatt kifogyott a szuszból, most uj 
erőanyag beszerzése végett szalajtották a ko
csis urat egy közeli kőszénraktárba, hogy az 
utat tovább folytathassák. Megköszöntem szé
lien s rohantam vissza az irodába, megírtam 
az újdonságot.

Na kölyök! ... itt a manuscript. ló
dulj. Hanem azért az esti lapokban szakértő 
pontos számítások alapján bebizonyították, hogy 
<■ .kávémasinák* a lóvasut-társasúgnak lélany- 
nviba fognak kerülni mint a mostani lovak ál
tal vmit kocsik, hogy a czélszerüség is lélanv- 
nyi lesz-e arról a szakértő méltóztatik bölcsen 
hallgatni.

Másnap korán reggel a vasárnap tisztes
ségére kaczkiasan kinyalva magamat 9 óra 
után gangosán lépdeltem az akadémia felé.

A Pető ti-társaság tartotta rendes havi fel
olvasó ülését a Kisfaludy-teremben.

Díszes hölgykoszoru és a tanulóifjúság 
zsúfolásig töltő meg a termet. A felolvasások 
sorát György Aladár nyitotta meg .Az ős
magyar népeposz nyomai“-ról irt terjedelmes 
tanulmányával. Feszült figyelemmel vártuk 
gyönyörű hősmondáink ismeretlen részeinek 
kiegészítését és egy kerek egész.szé füzesét, és 
ime mit kapunk? Czáfolatot. rombadöntését 
régi fényes dicső őstörténetünk eseményeinek, 
megtagadását ősapáink létezésének. Őstörténe
tünk nem történelem, nem is rege, hanem 
niythos. történelmi alakjai e regéknek nem 
egyebek, mint a természet erőinek megszemé
lyesítői. Álmos mint történelmi személy nem 
létezett soha. Álmos, a szegény ma
gyarok fél istene s az ősmagyar nép
eposz hőse volt. Tulajdonkép pedig nem 
más mint az estim jnal-csillag. melv által 
Hadúr választott népét mint a zsidókat a 
tüzoszlop által az Ígéret földére vezette. 
Azután E. Kovács Gyula olvasta fel. Ábrányi 
Emil költeményét .Kóbor lantos az udvaronc/, 
előtt.-

Tulajdonkóp a mi engem az ülésre von
zott. az a harmadik pont Endrődy Sándor 
felolvasása volt. Rajongok e fiatal költőért.

P á 1 y á z a t a z e r d ő h a s z n á 1 a t- 
ta n k é z i k ö n y v é r e. írassák meg az er- 
dőhasználattan kézikönyve, különös tekin
tettel a hazai viszonyokra és a gyakorlati 
élet követelményeire, könnyen érthető nép
szerű nyelven s a szükséges rajzokkal ki
egészítve. Ezen tankönyvnek magában kell 
foglalni az erdő tűhasználatának minden 
tárgyát illetőleg az épület-, mü- és tűzifa, 
nyerését, feldolgozását, alakítását, szállítá
sát az erdőkezelés körén belül s értékesí
tésének módjait, — a mellékhasználat tár
gyainak nyerését és értékesítését, valamint 
az erdei mellék-iparágak ismertetését is. a 
mennyiben ezek üzését az erdőgazdaság 
feladatául lehet tekinteni. A pályamű az 
országos erdészeti-egyesület alapszabályai
nak 70—78. ^-áhan foglalt határozatok
nak van alávetve, s dija az egyesület Deák 
Ferencz alapítványából 100 arany 550 
frt. értékkel. Az idegen kézzel Írott, jeli
gével el hifi >tt pályamunkák, az iró nevét 
rejtő lepecsételt jeligés levéllel együtt, 
legkésőbb 1880. évi deczember hó 31-ik 
napján az országos erdészeti egyesület tit
kári hivatalánál benyújtandók. Az orszá
gos erdészeti-egyesület nevében, az 1879. 
évi rendes közgyűlés és az ugyanezen évi 
november hó 11-én tartott rendes választ
mányi ülés határozata alapján kiadta : Be- 
dő Albert, az egylet titkára.

Hazánk legnagyobb fiának, 
Kossuth Lajosnak iratait az Athe- 
meum-társulat kiadja, s Kossuth most ren
dezi sajtó alá. E nagyfontosságu műhöz az 
előszót Kossuth, melylyel iratait bevezeti, 
már niegküldötte az Átliemeiim-társulatnak. 
Ez előszót a politikai napilapok vasárnap 
közölték. A nagyfontosságu s minden nia- 

' gyár ember előtt örökbecsű műre az elő
fizetési felhívás közelebb küldetik szét. A. 
lapok által közölt előszóról felesleges azt 

! mondani, hogy minden izében fenkölt szel
lemű. mély hazafias érzésű és meghatóan 
nagyszerű, mert hisz — Kossuth irta.

.. B ü n t e t ő j o g t u d o m á n y i szem
le11 ez. havi szakfolyóiratot ad ki újévtől 
dr. Báttaszéki Lajos B.-Csabán, mely mint 
az előfizetési felhívásból látható figyelmet 
érdemlő terméke lesz irodalmunknak. Elő
fizetése, mely B.-Csabára vagy bármely 
könyvárushoz küldendő: egy évre 10 frt., 
fél évre 5 frt. Figyelmébe ajánljuk olva
sóinknak.GAZDÁSZAT.

Irodalom.
Verhovay lapja a jövő hó ele

jém csakugyan megindul, valamivel nagyobb 
alakban, mint a „Pester Lloyd." A czime 
„Függetlenség" lesz, s a Wilkens-fé.le 
nyomdában fog megjelenni. Előfizetési ára 
egy évre Ki frt.

A ..V esz p r é nr egyik munkatársától 
P. Tóth Kálmán úrtól ..Téli regék" czi
mü munka jelent meg és küldetett be 
szerkesztőségünkhöz. Tartalom: A vizi li
liom leánya. A haldokló hattyú. A halál 
fája. A gyöngyhalász. Napsugár és hold
sugár. A braiimin kincse. A Tisza tündére. 
Zöldszakái. A szomorú fűz története. Ezen 
czimek alatt megjelent regék gyönyörű 
szép nyelvezettel és érdekfeszítően vannak 
Írva. A kiadó Krausz Ármin ur engedői
mével lapunk jövő számában ezen érdekes 
munkából a regék egyikét mntatványképen 
közölni fogjuk.



tJs Molilvaorsztigból eredő árura szorítkozik; Magva- 
ország távol tartja magát. Magyar liszt folytonosan 
veszt kelendőségéből > attól lehet tartani. Imgt a 
külföldi liszt leszorítja a svajezi piaezokról. Mar- 
seilleböl a buzakinálat erős, úgyszintén Manheimból is 
az amerikai búzáé. A készlet Marseillelien 219.425 mm. 
Bordeauxban 89435 Nantesben 11000. Havreban 54099 
métermázsa.

Vidéki és helyi hírek.

Személyi hírek. Véghelyi Dezső megyei 
főjegyző úr rövid ideig városunkban tartóz
kodott.

A tankötelesek összeírásakor bemegy a 
kiküldött egyén egy atyafi házába, hol csak 
menyecske volt található. A kiküldöttnek azon 
kérdésére ha volna-e a házban .tanköteles“ 
— röviden az lett válaszolva, hogy biz' itt 
nincs: ezt hallván az ott ácsorgó kis leány 
egész, naivul közbe szól, hogy .de bizony van 
bácsi kettő, kötélen az istállóban." A bácsi 
mosolyogva azt válaszold a kis leánynak: .jól 
van kis leányom. majd azokat édesapád el
vezeti veled együtt az .iskolába."

Műkedvelőink mozognak. E hó 23-án d. 
u. 5 órakor a műkedvelők közül néhányan a 
városháza nagytermében értekezletet tartottak, 
mely értekezleten elhatároztatott. — ha csak 
lehetséges — a jövő hónapban az Ínségesek 
javára három előadást rendezni. Intendánsul 
megválasztatott Horváth Lajos úr. főrendezőül 
pedig a kitűnő szakavatottságáról ismert Mé
száros Károly úr, ki is egyúttal megbizatott. 
hogy a szükséges színműveket meghozassa és 
azokból a szerepeket mielőbb a szereplőknek 
ossza ki. Üdvözöljük műkedvelőinket!

Egy hűséges bakter. ki a napokban va
lamely ünneplő helyről őrjáratára ment és bi
zonyára a garatra, is jól fölöntött, ilyképen 
kiáltá el magát: .Éjfélután ütött ll-et. dicsér
tessék stb.‘, az őt hallgató egyén figyelmez
tető, hogy éjfél után nem üthet ll-et. mire 
egész phlegmával azon választ adá, hogy .hi
szen az mindegy, menjünk tovább.

Ismeretterjesztő-egyleti felolvasás. Mint 
lapunkat értesítik, holnap azaz: vasárnap dél- | 
után 5 órakor a városháza nagytermében 
Bánfi János úr. a .csillagok lakhatóságáról" i 
felolvasást tart, melyre a t. közönség figyel
mét felhívjuk. Mellékessen megjegyezzük, hogy 
szerkesztőnk, ki erről magán utón értesült, 
fentnevezett egylet titkára.

A népkonyhaügyben lapunk szerkesztője 
Dr. Tatay Adolfné úrhölgytől - ki az ó-budai 
népkonyha élén áll — levelet vett, melyben 
a hozzá intézett felszólítás folytán kijelenti, 
hogy a nié p k o n y h a s z e r v e z e t é t 
és vezetését csakis úgy lehet igazán megis
merni. annak czélszerüsége vagy czélszerütlen- 
ségéről nyilatkozni, ha abba a népkonyha le- , 
endő vezetői és felügyelői közül valaki gyakor- i 
latilag beavatatnék. — Ivekre menő dolgokat | 
úgymond Írhatnék össze és előre tudom nem i 
sok eredménye volna, miért is azon tanács- 
csal vagyok bátor szolgálni, hogy csak egy i 
napra méltóztassék a tisztelt nőegylet egv | 
tagja O-Budára fáradni, az általam vezetett 
népkonyhát szemügyre venni és az általam 
tett útbaigazításokat szívélyesen meghallgatni, 
meg vagyok győződve róla, hogy az igen 
tisztelt hölgyek az egész népkonvha-ügvben 
teljesen beavatva fognak visszatérni".

A pápai polgári kör. ilyenkor már ren
desen meg szokott alakulni. Csodáljuk, hogy 
az idén az alakuló közgyűlés még nem tar
tatott meg. Hisszük, hogy a kör eddig buzgó 
elnöke az idén h törekedni fog a kör megala
kításán.

A buda-györi vasút előmunkálatai a köz
lekedési miniszter szorgalmazására fokozott 
gyorsasággal készíttetnek, hogy az erre vonat
kozó törvényjavaslat még deczemberlió folya
mán a képviselőhöz elé terjesztethessék. - E 
vasút Budáról kiindulva. Bián. Bicskén 
és Tatán át terveztetik Győrig, hol Becs 
fele a győr-sopron-ebenfurti vasút képezné 
folt tatását. Két társulat versenyez az enged
ményért. a .magyar nyugoti vasút" é.-T az 
„osztr. államvasiit."

A tél küszöbén minden város iparkodik 
segíteni a bekövetkező unalmas, hosszú esté
ken: igy a szomszédban a veszprémi polgári 
társaskor szokásos theaestélyeit tartja meg he- 
tenkint felváltva szombaton és vasárnapon. 1 
belepti díj személyenkint húsz kr.. a tiszta i

I jövedelmet a kör könyvtárának gyarapítására 
fordítják.—K mit cselekszünk mi?!

jótékonyczélu zene-estély. Mint lapunk 
múlt számában említettük Fóliák Ignácz. kávés 
úr holnap, folyó 30-án tombolával egybekö
tött jótékonyczélu zeneestélyt rendez. A négy te
kéről holnap befolyó összes bevételét és a tombola 
tiszta hasznát P. úr a helybeli Ínségesek javára 
fogja adni. A bevételek kellőleg ellenőriztetni 
fognak.

Öngyilkosság. Jánosházán egy jómódúnak 
ismert polgár számos hitelezőjének kijátszá
sára minden ingatlan birtokát telekkönyviig 
gyermekei nevére átíratta, a fölött való félel
mében. hogy vizsgálat fog ellene indítatni azon 
kétségbeesett tettre vetemedett, hogy öngyil
kossági szándékból egy éles borotvával a 
torkát elmetszette. Jelenleg a szerencsétlen 
még életben van, azonban kevés remény van 
életben tartására.

Mint halljuk a korcsolya-egylet a farsang 
folyamában fényes jelmez bált fog rendezni, 
saját pénztára javára. Eleve is felhívjuk reá a 
nagy közönség figyelmét.

A pápai sártenger. Tudtunkkal a városi i 
költségvetésben .csatornatisztítás, sár- és hó- ( 
hányás" czim alatt bizonyos összeg föl van I 
véve. Hogy mennyire gondoskodnak nálunk | 
arról, hogy közönségünknek legalább az utcza 
egyik feléről a másikra átjáró hely legyen. 1 
bizonyítja a sétatér, szélutcza és egyéb helye
ken díszelgő locs-pocs. mely a gyalogközle
kedést meglehetősen nehezíti. A napokban 
a szél-utczában egy polgár a sárt egy rakásra 
sepertette, eljárásáért még helyre is lett uta
sítva. Jól tették, minek is vállalkozik olyas
mire. a mi mások kötelessége volna?! Szó. a 
mi szó. már mégis rendezett tanácsú városban 
élünk, illő volna tehát, hogy az adófizető kö
zönség kényelméről jobban gondoskodjanak.

Torokbajok. A lefolyt héten iskolás gyer
mekeknél is fordultak elő torokbajok, figyel
meztetjük a szülőket, hogy tegyék meg a 
szükséges óvintézkedéseket.

A boltokból utczákra kinyúló kéménycsö
vek használatát meg kellene tiltani. Mint egv | 
ismerősünk beszéli, a napokban ily cső előtt 
elment az abból kiömlő kőszénfüst oly rosszul 
hatott rá. hogy azóta sem múlt el a főfájása. 
Csodáljuk, hogy ily a közegészségre annyira 
káros hatású visszaélés nem gátoltatik meg.

Az új-óvi köszöntések megváltoztatása tár
gyában. mint a .Győri Közlöny" Írja: Győrött 
üdvös mozgalom indult meg. mely a közön
ségnél örvendetes viszhangra talált. Jó volna 
nálunk is társadalmi utón minden lehetőt 
megtenni, hogy közönségünk az uj év napján 
tapasztalt nagymérvű zaklatásoktól végre va- 
lahára megóvassék.

Helyreigazítás. Bécsi levelezőnk azon hely
reigazítást küldi, miszerint múlt számunkban 
megjelent levelében említett .Tomasso Kálvini" 
nem opera énekes hanem tr a go ed ista. Le
velezőnk — kinek a t. közönség, úgy hisszük 
szívesen megbocsát— azt Írja, miszerint maga 
sem érti, miképen követhette el e hibát, 
miután ő Kálvinit már több Ízben látta szín
padon. Mi tudtuk azt. és csodálkoztunk is e 
változás fölött, de azt gondoltuk, hogy talán 
Kálvini is úgy tett mint a volt bécsi operetté 
énekesnő: Geistinger Mária, ki utóbbi időben 
a drámának szentelte magát.

Az ínség. Múlt vasárnap estefelé Markó 
Anna két hónapos csecsemőjét a főtőzsde út- 
ellenében levő kis utcza sarkára letette, azon 
okból, mert férje nem keres semmit és igv 
mint mondá — ő éhezik és nem képes kisde
dét* a szükséges táplálékokkal ellátni. — 
Az utcza sarkán lakó K-né megsajnálta a sze
gény ártatlan kisdedet, azt házába vette, gon
dozván. hogy a következő napig majd csak 
valahogyan ellátja, nemsokára azonban mégis 
visszajött az anya és magához vette gyermekét.

Ismételjük mit már többször hangoztat
tunk. Ne azt nézzük, hogy ki az? kinek só
gora. vagy öcscse az? ki segélyre szorul, 
hanem adjunk mindenkinek. ki rászorul, nem 
szabad embertársainkat óhalálnak kitenni. 
Munkát és kenyeret a népnek.

Beküldetett. Kosz utaink közt kiváló he
lyet foglal el (természetesen rosszaságánál 
fogva i a .tizes malom"-tó| a kálvária kezde
téig Vezető ut. Ezen hacsak be nem fagy 

, sártenger az uradalomé, ő szedeti azon 
litert a Vámot, de hogy azt jókarban tartsa 
vagy jarhat iv.i tegye, arról szó sincs. De minek

is?! Tartsa mindenki szerencséjének, ha kocsija 
a pápai uradalom sártengerében megfeneklik 
és lovai megszakadnak. Az évenként befo
lyó vámpénz pedig? Ahhoz senkinek semmi 
köze..............

Veszprémi levelezőnk Írja: Kzemélybizton- 
sági állapotunkhoz következő eset szolgáljon 
illustrátióul. Kothhauser Sámuel veszprémi la
kos a napokban Csopakból hazatérve, az utón 
három ismeretlen egyén által megtámadtatott, 
kik pénzét követelték. Midőn K. ellenállást 
tanúsított, az utonállók földre tepertők és — 
körülbelül 75 frtnyi pénzétől megfosztva — 
futásnak eredtek. Nyomoztatnak, de még eddig 
eredmény nélkül.

Súlyos testi sértés. Nem jó a sok bor 
oly embereknek, kik tőle verekedő kedvet 
kapnak. — mint ez az egyébként jámbor 
Csuhordi János barna zenészen e hó 24-én 
reggel felé - midőn Hosszú János barátjával 
egv vig lakodalomból hazavergődött ész
lelhető volt. A bor jó is, sok is volt és ámbá
tor Csuhardi váltig ordította, hogy: -Megve
rek valakit, vagy engem valaki" vele versenyt 
tántorgó barátja, azt semmi áron nem akará 
hinni. E miatt Cs. dühbe jött, összeveszett 
Hosszú czimborájával és úgy megbicskázta, 
hogy testén 10 cent, hosszú és 5 cent, széles, 
tátongó sebet ejtett.

A penzeszacskó viszontagságai. Ferkó 
becsületes gyerek, mert a talált pénzeszacs
kót 46 frtnzi tartalmúval együtt hazavitte, 
hogy azt majd másnap a városi kapitányi hi
vatalnak szolgáltatnak át. De a hány ház, 
annyi szokás. A jó Ferkónak. van egy 
nagybátja. ki e tekintetben másként gondol
kozott, mert fogta a pénzt, a korcsmába. hol 
szokása szerint a lelki állapotnak azon általa 
már ismert — stádiumába ért, mely állapotot 

műkifejezésben - holtrészegnek szokták 
nevezni. Ezt leste csak a jó Ferkó. Oda lo- 
pódzott nagybátyjához és a még meglevő 19 
Irtot szépen elszedte tőle, nehogy a részeges 
atyafi még azon is túladhasson. A korcsma
heverő pedig, ki idegen pénzzel töltötte kedvét, 
fűttetlen cabinetba szállásoltatott.KÜLÖNFÉLÉK.

A z s i d ó tanít ó k üld ö zése még 
mindig napirenden van. Szécsényből Írják 
a következő dolgokat : Midőn a miniszter 
azon rendelet*?. mely a zsidó tanítókat egy 
évi működés után véglegesíti, ide leérke
zett. a hitközség tagjai mindent elkövet
tek. hogy addigi tanítójukat Steril Samut 
az iskolából megszöktessék. A tanító elbo- 
csáthatása miatt megkeresték a közoktatási 
minisztert is, de ez a kérvényt s pedig 
egymásután három Ízben elutasította s a 
tanítót állomásában megerősítette. Minden
nek azonban mi lett az eredménye ? Az. 
hogy a zsidók nemcsak hogy nem helyez
tek vissza a tanítót, de esztelen dühökben 
neki mentek az iskolaépületnek s a szó 
szoros értelmében lerombolták azt. hogy az 
iskolában ne lehessen tanítani, s hogy a 
tanítót lemondásra kényszerítsék. A fana
tikus rabbi a szószékről azt hirdeti, hogy 
a zsidóknak legnagyobb bűnül rovatik tel. 
ha oly iskolát tartanak fenn, melyben ma
gyarul tanulnak, maga pedig bókhereinek 
egyikevei. aki nemcsak hogy nem képesí
tett. de magyarul sem tud egy 
zngiskolát nyittatott, hol 20 
mek zsidó-jargonban tanittatik.
a hatóság szeme láttára történik.

Az adóbehajtások ellen Pest- 
iiK'gye erelyes alispánja e napokban tett 
lelterjesztf'st a belügyminisztériumhoz, mely
ben jelenti. hogy az Ínség a megyében 
meg eddig feltünőleg nem lépett fel ugyan, 
mimlazáltal kéri a minisztert, hatna oda a 
pénzügyminiszternél. hogy a megye alsó 
reszeben a végrehajtások ez évben. tekin
tettel a szűk termésre, nem a megrendelt 

sz<>t sem.
30 gyer- 
S mindez
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szigorral, hanem lehetőleg enyhén eszkö
zöltessenek.

Szomorú állapotok. Horvátor
szágban s Magyarország több megyéjében 
százakra megy azon ingatlan vagyonok szá
ma, melyek adóhátralékok végett már a 
második fokú végrehajtás alatt állanak. 
Még egy lépés, s az ezreket érő ingatlan 
potom áron dobra kerül. A pénzügyminis- 
ter úgy látszik, már meg is sokalta köze
geinek e túlbuzgalmát, de azok kategorice 
azzal felelnek: máskép nem lehet az adót 
behajtani. Itt a végső pillanat valamely 
helyesebb módus proczedondit kigondolni, 
mert különben szegény nemzetünk tönkre 
fog jutni.

H a in b u r g b a n légszeszrobbanás kö
vetkeztében f. hó 2O-án heves tűz ütött 
ki. Tíz személy hollétét nem tudják. Ed
dig már több elégett holttestet találtak.

Paradicsomi örökség. A deb- 
reczeni kir. törvényszék a hivatalos lapban 
felhívja Adám Éva örököseit, hogy örökö
södési igényeiket az ebesi pusztán fekvő 
ingatlanokra nézve érvényesítsék. Nehogy 
azonban mindazok, kik Adám és Évától 
származnak ilynemű igényekkel fellépje
nek, megjegyezzük, hogy erre csak azok 
jogositvák. kik a Debreczenben nemrég el
hunyt Boldizsár Andrásné született Ádám 
Éva asszony utáni örökösödési jogukat ki
mutatni képesek.

J ó z s e f f ő h e r c z e g r ő 1 beszélik ezt 
az érdekes adomát. A minden izében ma
gyar főherczeg odahaza nyáron bő ingben, 
gatyában jár s makra pipából pipázik. A 
nyár végén maga sétált kertjében, s egy 
malacz ugrott ki előtte, l’gyane perczben 
egy hang szólalt meg a kert fal mögül. 
„Szorítsa csak kee földi azt a malaczot 
sarokba, azután dobja ki.” Jól van jól. 
csak ne kiabáljon atyafi, mert a kertész, 
ha meghallja’ strófát kell fizetni* — szólt 

a főherczeg s a malaczot a sarokba szorí
totta s kidobta a bámulatában majd ha
nyatt eső kondásnak, ki halálra ijedt, a 
mint a főherczeget felismerte. A főherczeg 
piros mellényéből egy ezüst forintost vett 
elő. s a mint észrevevén a kondás ijedel
mét. igy szólt: Igyék kend az ijedtségre.

S z ö r n y ü h i d e g v é r. Mauthausen- 
ben egy paraszt legény közel jutott vala
hogy a cséplőgép kerekéhez. A gép meg
kapta a fin karját, s tőbül kiszakító azt. 
A íiu balkezébe fogja leszakított jobb kar
ját, haza vitte s e szavakkal tette az asz
talra! „Mauda, do hobt’s mei Hand!" 
(Anyám, nesze itt van a kezein.) Aztán 
ájultun rogyott össze.

OoHo ozzl eiéír
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 13 frt. 80 kr., közép 13 fit. . alsó 

12 frt. 20 kr.
Rozs: jó 9 frt. 80 kr.. közép 8 frt. 60 kr.. alsó 

8 frt. 20 kr.
Árpa: j. 9 frt.. k. 8 frt. és a. 7 frt. 50 kr.
Zab: j. 7 frt.. k. 6 frt. 40 kr. és a. 5 frt.20kr.
Tengeri: j. 6 frt. 40 kr.. k. 5 frt. 80 kr. és a. 

5 frt. 2o kr.
Burgonya: 1 frt. 40 kr.
Szána: 3 frt. |o 40.
Z.-up: 2 frt. IIO 3 írtig.
Pápa. 1879. november. 28.

WOJTA JÓZSEF, 
polgármester.

Győr, 1879. nov. 26.
Búza 13.70-

10.2o

7.10
7.6<i

6.70

13.90
10.4.1
- 78o

6.80

Rozs
Árpa 
Zab
Tenger

1

i (régi)
(«j)

Búza 
Roz- 
Zal)

Budapest, nov. 27.
13.60

9.75
7.20

13.95 
-9.96

Tenger 77.0 7.75

Becs,
Búza
Rozs (magvar)
Zab
Tengeri

nov. 27.
14.65 14.70
10.36 -10.65

790 7.95
8.85—8.90

Szét 'kasztot le v előzés,
K. S. Budapest. Köszönjük. Legjobb lesz hétfőn 

postára adni.
Bon.vhád. Legyen nemsokára ismét, szerencsénk.

Ötvös. Megtoldják: ??? Bocsánat, hogy Ígéretün
ket mindeddig be nem válthattuk.

R. kisasszony! Kegyed azt kérdi: mit gondolunk 
a nőemanczipáczióról? Mi semmit. Nézetünk szerint 
emancipációról csak ott lehet szó. a hol elnyomás lé
tezik. s ezt talán az ázsiai országokra lehetne alkal
mazni. de Magyarországra nem. Az. hogy a nők nem 
birnal: választói és politikai jogokkal, nézetünk szerint 

t-rmészetes. de azért ez nem jelenti azt. hogy 
hölgyeink mint rabszolgák <4 vannak nyomva. A 
törvény előtt mindenki egyenlő joggal bír. s a politi
kai jogok gyakorlása vagy nem gyakorlása ész és ter
mészetszerű megszorításoknak kelj, hogy alávetve legyen, 
ha nem akarjuk, hogy a fenálló bizonyos, egy nem 
létező bizonytalanságért feláldoztassék. Különben a 
természetben meg van minden lénynek a maga hiva
tása. meg a maga rendeltetése, s mi azt hisszük, hogy 
a férfi és nő közötti viszony, az európai népeknél, a 
józan ész és a természet követelményeinek megfelelő 
s ezekből kifolyólag képződött, melyet felbontani annyit 
jelentene, mint: társodalmunknak alapkövét megingatni. 
A nő és férfi egyenjogú, de különböző hivatásra utalt, 
személyiség: hasonlót az állam intézményeiben is fel
találunk. pl. a törvényhozó hatalom és az executiv 
hatalomnál: kimerné állítani, hogy azért, mert a tör
vényhozó hatalom egyszersmind nem végrehajtó hata
lom és megfordítva az egyik vagy másik alárendelt vi
szonyban él?

Dr. G. S. Üdvözlet. Megkaptátok-e levelemet? 
Csiricsári Istók. En is csak úgy vagyok.

hez. Tessék azt az illetőnek megmondani. 
Scrupulosus. Sok abban a csodabogár, különben 

sejtem, hogy ki lehet ama féleszű.
Boross. ? ? ?
Zs. S. Megkapta?
N. I. Aszód. Nem értjük a dolgot.

Felelős szerkesztő:

CSOBÁNCZY T.
Laptulajdonos és kiadó:

NOBEL ÁRMIN.

A „Magyar Vidék" kiadóliavatalanak hirdetései.

£ í
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Tudatom a n. é. közönséggel, §|
ezég csődtömegét

árért
miszerint sikerült

0 1 C S 0

nekem egy bécsi

bírni illatos

jutottam, hogymogszerezh’otni. Ennek folytán azon kellemes helyzetbe
ezen kézniü és divatárukat, melyek olcsóságuknál fogva a legczélszerübb:É karácsonyi és újévi ajándékokat
képezik, sí nagyérddmü közönség becses figyel in éhe ajánlhatom, 

•fi Az árjegyzéket a „Magyar Vidék44 és 
íö „Pápai Lapok44 jövő számaiban fogom 

közzé tenni.

Tisztelettel

ELEIN MÓR,
rőföskereskedő.
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ingyen
biztosit az első évre

lakliázakat és gazdasági épületeket úgy, hogy a 
DÍJFIZETÉS

•• az i.xn.g'37_e3ZL é"V elczetea élvezete vn.'táxz. •• 
csak a második évben veszi kezdetét,

lia az ily épületek nála hat évi tartamra biztosíttatnak.

Bővebb felvilágosítást nyújt

az igazgatóságnak a .jelen számban megjelent „Értesítésbe.
Az első magyar általános biztosító társaság pápai főügynöke: 

Bermüller József.

NOBEL ÁRMIN
NYOMDATULAJDONOS és LAPKIADÓ

Pápa, szélutcza

ajánlja jól felszerelt könyvnyomdáját minden e szakba vágó müvek pontos elkészítésére, úgymint: 

mindennemű megyei és birósági HIVATALOS NYOMTATVÁNYOK, 
brochurák, röpiratok. közjegyzői és ügyvédi nyomtatványok, 
menyegzői és halotti jelentések, kereskedelmi szerződések. 
falragaszok, közigazgatási és kereskedelmi táblázatok, levél

fejek, borítékok, névjegyek, étlapok 
és több eféle nyomtatványoknak helybeli vagy

vidékre való pontos és olcsó ároni szállítását.




