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MAGYAR VIDÉK.
Elöfizotósi föltételek:

Egv évre......................... i> f. t.
IVÍevre......................... :! fit.
Negyedévre .... I fit. 50 kr.
Egy' sz.iiiii ára ... C. kr.

A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
kömvkcri,sk<,d<i.«:l»i-ii van. hová az vlöli- 
z.ctósi'k küldendők és a lap szellemi ré
szét illető közlemények ezimzendök.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐTÁRSADALMI KÖZLÖNY.
Megjelenik minden szerdán és szombaton.

Hirdetések
centimcternyi tér szerint szálhit

tatnak. Egyszeri beiktatás ára minden 
négyzet centiméterért 1 krajcár. Bélyeg , 
külön 30 krajezár. Előfizetőink ked- j 
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 
számittatik.
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Az intrigua lapunkat mint olyant állító 
privát körökben, mely ellenséges érzülettel vi
seltetik a helybeli urodaloinmal szemben ez 
rágalom, valamint az is, hogy lapunk iránya 
hatóságunk közegei iránt ellenséges hangulatot 
táplál.

Mi az igazak és a jók barátai vagyunk: 
igaz azonban, lmgy mindaz, a mi népünk érde
két csorbítani, a mi népünk szellemi és anyagi 
haladásának ntjót ál tani merészli útjában a 
...Magyar Vidék"-et fogja találni, mint olyan 
közeget, a mely a nép szent jogát védve ezen 

dő. mint egy íieti lap utján jogért a szellem minden fegyverével harczolni 
kész.

Iparosaink, kereskedőink, a földinives nép 
anyagi érdeke magától értetődik, lmgy la
punkban kiváló figyelem tárgyát fogja képezni, 
és igy polgártársaink minden rétege igaz bará
tot fog lapunkban találni.

Mi nem a személycultust, hanem az igaz 
ügy cultusát iktattuk programtanukba és meg-(„Nem hisszük,*  — hja a Győri Közlöny — hogy 
győződésünk. lmgy az igaz ügy védelme körül 
vívandó harezunkban nem..fogunk egyedül ál- 
lani. hanem támogatva leszünk városunk és kör
nyékének értelmes polgárai által. Ezen támoga
tás az. mit mi egyedül óhajtunk, és ezen ügy 
az. melynek hivatásból eredő közlönye 
a

Tisztelt olvasóinkhoz!

városunk és vÁl ;künk t.ímoga- 
i h‘lk<'‘]H,ssi;güi:kpt.’ inért egyo-

>
 „MAGYAR VIDÉK" jelen szóimnál meg
szűnvén heti lap lenni örömmel tudat
juk tiszteli olvasóinkkal, lmgy ezentúl inin-

I deli fiZCi‘(hln Ós szombaton. tehát 
hetenként kétszer fog lapunk megjelenni!

Ezen nagy horderejű változtatást mi egye
dül a közérdek tekintetéből foganatosítjuk, mert 
néz dűlik szeriül egy közlöny állal, mely heten
kiüt kétszer Iái napvilágot, közügyünk hatályo
sabban mozdíthat * el 
ezt elérni lehet.

Mi egyedül 
tárnából merítjük 
dűli törekvésünk a nép érdekeit védelmezni s 
küzdeni mind oly áramlatok és marhinatiók el
len. melyek végizélja nem más mint személyi 
haszonlesés, a nép kárára, a közügy rovására!

Mi büszkék vagyunk függetlenségünkre, 
mert nézetünk szerint a közügyét csak egy füg
getlen. szolgálat avagy zsoldban nem álló hír
lap képes teljesíteni és igy mesterséges prolek- 
tióra ’ semmit sem adunk, csupán a müveit kö
zönség pártfogására.

Igenis, a mi pártfogónk egyedül a llép, 
mert a ..MAGVAK VIDÉK” a nép lapja, vá
rosunk és vidékét lakó polgárok szabadelvű 
közlönye.

Manapság, midőn a nép ellensége a 
reartió mindenütt ismét feltolja torz arczát. 
kétszeres szüksége van népünknek váro
sunkban is oly közegre, mely ment a hiva
talos czini bilincseitől, mely nem a hivatalos 
egyének érdekét, liánéin egyedül a nép érde
két, a közügy hatalmas zászlóját lobogtassa és 
..zuluid tért nyisson a nép szavának, kívánal
mainak. panaszainak, a nyilvánosság előtt: mind 
azt a ...Magyar Vidék” teljesíteni fogja.

T A K C Z A.
Napsugár és Holdsugár. *)

Holdsugár boldogságát nem tudnám ecsetelni 
— azért csak annyit mondhatok, miszerint Holdsu

gár véghetetlen boldog volt, iigyannyira. lmgy észre 
sem vévé, amint egyedül marad! társai közöl abban 
a szobában, Ind gazdag csipkefüggönyök által födve 
egy szőke gyermek boldogan álmodozott, nmsolylyal 
ajkain. habfehér.párnák között. Ilohlsiig.ír ábrán
dosán rezgő körül a gyönyörű angyalarczot. s nem 
vette észre, hogy a karcsú thearózsák szirmaikat ki
fejtve árasztják kedve; illatjokat, hogy a szentély 
falait, botorait pirosló fátyollal díszíti fel a rósza- 
ujjii Hajnal..........

Egyszerre vakító fény villant meg a szobában, 
tört magának a függönyök, a virágok levelei 

. bimm iolyogla a szobát, mintha jó reggeli ki- 
\ inna mindenkinek. az üveggömbben úsz<í halacs
káknak. a kalitjában ébredő kis madárnak: utol-

*) Mutatvány 1‘. Tóth Kalmiínnak „Téli Regék" czimü
munkájából.

..Magyar Vidék.**
Jelszavunk: mindent a közjóért, s győzzön 

jobb! Hazafiui tisztelettel
fi s z e r /.*  < s z t íís é f/.

Fentebbi sorok kapcsában tisztelettel 
tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy 
a „Magyar Vidék- előfizetési ára ezentúl 
is a régi tehát évnegyedre I frt. 50 kr., 
egyévre csak 6 frt. marad. Egy szám ára 
6 krajezár. Tisztelettel

NOBEL ÁRMIN, 
kiadó- é-i laptulajdonos.

ti

jóra oda szökött a szőke gyermek nyughelyéhez, hogy 
legelső legyen, aki őt ébredésekor üdvözli.

A két vetélytárs megpillantotta egymást.
Hah! mennydörgő Napsugár, — „Oh 

é<- !* rebegé Holdsugár, amint a drámákban szo
kás, és szökni készült.

- Maradni fogsz! — rivalt az arany lovag a 
nanking-ruhás szerelmesre, aki félénken bujt el egy 
kamélia levelei közé.

Kérlek, édes barátom! — könyörgött Hold
sugár, engedj távoznom, lmgy visszatérjek anyám, a 
szelíd arczu Lima körébe.

Korábban kellett volna azt tennie uram! 
mi megszűntünk barátok lenni! Mit keres ön itt, ön. 
ki csíírök repedésein szokott bebámulni, s bírka-usz- 
tatók vizében füröszti képét? — Pfuj, és ezerszer 
pfuj!

Kérem, kérem szabódék Holdsugár, ne
kem is vannak érzelmeim.

önnek érzelmei? De hisz ez nagyszerű! — 
Kérem, ennek az urnák még érzelmei is vannak! 
szólt az aranyruhás lovag, a kis madár felé tekint
ve, mintha annak magyarázná Holdsugár vakmerő
ségét. Azután visszafordult a sápadt vetélytárshoz:

-A- TTlö-élz.
Pápa, decz. 3-án.

(Vidéki szemle.) Városunk a közművelődés tétén 
hatalmas lépést tett előre, a mennyiben múlt héten 
kezdé működését, dúsan felszerelt uj nyomdánk első 
müvével a .Magyar-Vidék*  18-ik számának díszes 
kiállításával. Pápa városának értelmes közönsége 
lelkesedéssel fogadta lapunk utóbbi számát, melyből 
meggyőződést szerzett egyrészt lapunk jövője, más
részt pedig nyomdánk életképessége felől, mit, mint 
a polgári erény legszebbjét: a munka nemesítő gyü
mölcsét üdvözíé. Sajnos, hogy lapunk által indít
ványozott népkonyha felállításának ügyét nőegyle
tünk végkép elejté. A nőegylet elejté ugyan ezen 
szép ügyet, mindazonáltal meg vagyunk győződve a 
felől, hogy az, más utón reálízálva leend.

A meddig mi Pápán egy szép eszme elnapolása 
felett méltán szomorkodhatunk, addig Győr város 
tevékeny polgárai, nagyfontosságu ügy létesítését 
vették foganatba, miről a .Győri Közlöny*  96-ik 
számában megjelent .vízvezetékünkről*  czimü 
vezérezíkkben tanúságon közleményt tesz közzé. — 

volna oly agyafúrt ember Győr városában, aki be 
nem látná, hogy a vízvezeték létesítése ránk győri
ekre életszükség.*  Mi üdvözöljük Gy. K. laptár
sunkat és hinni akarjuk, miszerint Győrt nincsen 
.oly agyafúrt ember,*  ki ezen nagyfontosságu 
ügyet ellenezné és egyúttal felemlítjük, miszerint 
Pápán sem volna felesleges munka hasonlót létesíteni, 
mert bizony ami viszonyaink sem jobbak e tekintet
ben. A győri vízvezeték 250 ezer forintba fog kerülni s 
az úgynevezett kiskúti üde, fris forrás vizével fogja 
ellátni, és ha tekintjük, miszerint a város napi 
vízszükséglete 24 ezer hektolitert tesz ki, be fogjuk 
látni, hogy említett tőke korántsem tekinthető túl
zottnak.

Fehérmegye derék alispánja Bóné Géza 
nov. 19-én kelt körrendeletét. .Széke sfeh ér v á r 
és Vidéke*  laptársunk ez évi 138-dik számában 
közli; ezen körrendelet, az Ínséges nép segélyezésé
ről szólva oly praktikus módozatokat rejt magában, 
hogy érdemesnek tartjuk annak kivonatát közölni. 
Ugyanis ezen körrendelet. mely Fehér megye 
közgyűlésének októberhó 6-án hozott szánni
végzésén alapul egyik pontja igy szól: .A folyó

— Uram! — ha ön nem gyáva, meg fog vé
lem verekedni! — mert bizonyára lovagias érzelmei 
is vannak, — tévé hozzá gúnyolódva.

Holdsugár még jobban elsápadt és — nem 
szólt semmit.

— Nos, fakó lovag, tetszett hallani?— mi ve
rekedni fogunk, és én megölöm önt. — Nem moz
dul? — előre gyáva ficzkó, különben itt vésszőzöm 
végig tanuk előtt! — (Tanuk voltak az aranyhalak 
és a kis madár.)

Holdsugár, aki mellesleg mondva, mohamed 
hitű volt, úgy veié, hogy az ő sorsa úgy is még 
van Írva, tehát megadta magát s bátor léptekkel 
előre indult. Ábrándos szemeiből gyűlölet villámlott, 
mely azt látszott jelenteni: igen, egyikünknek meg 
kell halni!

Napsugár diadalmas arczczal, könnyű — hety
ke léptekkel, mint valami piperkőcz, indult utána.— 
Mosolyogva nézett Holdsugárra s egy legifjabb ope
rettéből fütyörészett valamit.

Hatalmas rengetegbe értek, ahol ezredéves fák 
tövében nyílt az ibolya, s az ér partján kéklett a 
nefelejcs. A repkény s az ihszalag indái közt utat 
törve, a két vetélytárs tisztás helyre érkezett. —



pezsgő mámora elszállt lejemből, csak hahón) 
adhatom, a kitünően rendezett, szivet s lelket 
ól-.zetbe:- ringató, kedé-lves. fesztelen mulat imk.

Elandalogva hallgatók a kifogástalan quarli ' - 
ket f's az összhaiigzaios ensi-mblé-knt. melyek le ki- .imád 
tünőbh mesterek miiveiből voltak összeválogat .a. lelekk

Éjfél utál? leihangzott a fris magyar .•.■ne. vcll-oi 
tá’iczra keltek 1'1 párok, kipirosult az. arez, kedvesen megra 
dobogott a szív. piheglek a rózsaszín fűzek ah. íalusi 

.tett bél-keblek halmai, kar kaiba öltve. azrKa!a" 
zrevét lenül közelebb biizéulnak egy ni. - hoz. szerű

.illapodotl
■ság részére 
Ital kereset 

a mérnöki 
ránt ’elŐter- 

z.olgabirói 
utvoualrész

Minthogy 
jelentékeny 

jelenleg kénvsz.:

hó 11-én megtartott értekezlet abban 
meg. hogy n szegényebb soisH lak"- 
készpénzen fizetendő u t i munk.'.k ::l 
forrás nyitandó : ennek alapján felhívom 
hivatalt, hogy az ily czólra útvonalak ír 
jesztést tegyen: mit összevetve majdan a 
jelentések tartalmával, a kiépífc’iidőg 
annak idejében meghatároztatni lög. 
azonban a segélynyújtás ez.;; 
pénzkészletet feltételez, a mivel ; 
nem rendelkezik, ennek kilátáslMf’iwiyeze-e "T'g-- 
már a m. kir. belügyminiszter iiHjbAorduliai^ 
Hasonló -eljárást Veszprémim -. ''i? kTneihetm’.- im- 
a munkanyujtás az egyedüli - színez.’af^iif’ny' leküz 

Mesére. Valószínűleg az országszerte 
viszonyok feletti keserűségnek kifolyás 
futtatás, mely Ivei múlt hó az
gom" olvasóit szerencsélteti, midőn 
életben" cz.imfl vezérezikkében következők 
arczul a modor# pü’dom.iny. egyikét a geolo 
geológusuk millió éves álmai azon byp 
közé tartoznak, melyek tudományos czafran 
ruházva épen azon jóhiszeműség. ke,<Jytglö 
ságai közé- tartoznak, mint közönséges im-sik. mól

■■■’• ka valószínűségnek,
a melyek a reánk maradt

szerint épen oh x alósziniitleiinek.
..............  - '...........-kneklát-

•zen nióiliwiita 
liCóí 
Hy.

z.dül annak

színtolv jogosultságával bírnak 
mint a mily-M«*tőkj...de a 
hagyományok
mint történeti adatok hiánvijban lehetetlen.'ki 
szaluik."

Szej,...^. .......
vívmányait, m'egdöuteni nem lehet 
túlikat lejgzzük a f. I.'tt 1' ' 
e'.ilturellenes in ö^<.............
l'tóvégre jsi-jiiz /gazsággal 
ellenkezik t.ui.md .. .. 
vasai, illett kj'ljoksi 
magasztalja,:;,’ ”j 
népek egyeld kilejh-szfé-sór.' 
mit; mig a mai kor annyira 
vezeti modern eszmék 
mellett felszólainlani már 
Itt a vallás szent 
actió" kisért:- Mi 
roputátió; 
ily lélék ellen ,. . 
lmgy Magyarországi . 
kezű. máglyaszagu. 
pliana.ti.smusa. melyet a történek m 
dálylyaí említ .fel uralgó nézik.

A .Rozsnyói Híradó" mélt i m-gbotránk< 
zását fejezi ki Zoeli pánszláv izgat i s volt míg 
röezei .tanárnak. az újonnan alakított szerajevói k. k. 
gyinnásíuiiÍTíoz'történt kinő eztetése felett. A lmzalia.- 
szellemű .Vezéíczikkhez gratubíljnk laptársunkat.

Kassa városa az .(Irsolyaszíizek" zárdájától el 
vonta azon segélyt, melyben azt előbb ré.-z *síté. 
noha az lií'.'S-ban alapított zárda azáltal, hogy két 
évszázadon át a város leánygyermekeit ingyen ok
tatta. eh.itázhatlan é (lenieket szerzett volt a város 
körül: helyeseljük tehát „felvidéki Közlöny lap
társunk., az, apáczák .jogos igényeit pártidó felszó- 
lamkisijt. mivel nézetünk szerint Ka sa városának 
hálás.'kötelessége némileg megjutalmazni azon szol
gálatot. mit ingvenes oktatás nyújtása által neve
zett apáezazárda. tett és tesz. Sz.

tatár! Ilyen frázisokkal századunk 
‘ ’ ’ t s csak sajnála-

.... .1 fölött ki.-hogy laptársunk ilyen 
n_v öedeleíumvk helyt adott lapjában.

r ..... és* ijózan észszel merően
<tz.' mit említett czikkbon lehet el

lhet írni, hogy .a történelem 
a középkor p Ii a rí a t i s m u s á t.

’ ’ döntő befolyási
belemerült az 

Jorificatiójáha. lm 
nem i-: talál 

palástjába Imjt -> 
a magyar provim ziális 

t -kinte'.éből is szükségesnek tartjuk 
•n piotestílni. neliogv valaki azt híg 

' ;on még ma is a középkor ve 
emberi szabadságot tipró 

ak horza-

■nv

•k.

z.

•színezi* <e

t.ak papiria 
idékom van önt 
igvelem barátom

iolvt álom

álra, mely
lap becses olvasóinak, s 

■p az irodalom „nagy" 
eni nyújtóin hosszaira 

m. szél hói dta
kiöl Adriái

. :.<h k. ;

A-.g.ia.iU'ií: hallga-ó aj.g k. Arán nos egé-'zen vó-
-ppbi’ii éln lattanul Ili-a. v . s míiv. ii -k. 'foldinal < k -s.’í részé-

• . ,-| ajó.l'dékoZt:a lm -' az irodalmat. E rész, által.
gim. Éli m 'i ,'l'nldi zéróimé- i-zime! vi-.-l . a trilógia <-gv

■1 , ho-. '• a sz- rv es . . -• /.
’a'. a méltó Az ■ . <’</. lniz: v te ■e ül s együth s
iló. ,i mi órzelemme! ni sz.öi : ■ a g költi ni'k o

g,g, Fővárosi levél.
■$r.éy:>A November :l<».

I \ .e -,b:ly.'. A-piareain. Lilidé a r. ■•ital -r. Szialiá. i
't.i'l-iVüiggkkA1' i'-j-pb-ui -nagy- bele. Arany .’lnl li .-/■ r. Iue )

• MáiJlácoji levelem befejezése után mild iráni 
- t¥ ímdaptwti féjli dab-gyl-t estélyére siettem. 

.Mos’«tniái.< midőn, a. fény., a hódító zene és a finom

Po!itikai heti szemle.
Ausztr a-Magyarország.

/a. 1"1: a l>"na már dcczi-liibi-r ctvjcil i ;t liiagViír 
•'-z.r**nlile ■ II. \ Imtlmiiok iiu-ly < k-1 a lni.i;:->7.iliiih <.-/;i m,..

‘I Szin'-cii vesszük. S.erk.

Neiu. szőftak egy -z.ót is.’ Tűméin mindenik letört a 
eu}vjckry|..niag,inak, egy tövist, az volt a vítőr: ak
kor.aztán megálltak egymással >z«-ml»« n. Napsugár 
köyyuyeihhi. nio.spiyi gva’ forgatta a v.'tőit ujjai kö
zött. mig Holdsugar összeszoritá ajkait s szeméi öl 
gyűlölt lángolt.

Végre, a vítőrökef ’ kei észt ezt ék s színibe
néztek egymásnak., Napsugár egy spadassin • fagy o> 
nyugalmával. HoHs.igár egv (Hhel-í oro'Zlán-düh’vel.

Ekkor az erdő homályából hatalmas termetű 
fiívfiiL iiínt rljí; darócz lödözte testét, .hófehér -'/a- 
k4)hl Tengve, folyt aki mellére, a dér.'kát öv. ző k - 

.olvasója függött. Ib-meto volt. -- (hja lépett 
a vűiídíodókhoz s szétválasztó tőreiket . . .

A rengeteg az l'r temploma! z-'dl-sze
líd. zengzetes hangon. Ne szent - ;gt eleiiitsét :'k - •un-', 
azt!- I’ajiasztok van egymásra? .leit k. ni-ílíd- 
játo-k el. mit vétett, egyik a másiknak, s én biró le
szek.

- De mi meg akarunk verekedni. zédt a 
helyke lovag s azé-rl ne háborgass beniuinket !

- Csakhogy é-n nem engedem, szolt az ősz; 
először kihallgatom panaszlokat. s ha akkor nem 
szolgáltatok nektek igazs, liém liánom, mocve- 
rekedbettek.

Mit volt mit tenni? — követték az öreget.

mig az barlangjához e.em óit. leül; < dniah e y ilju p.g térdelt. körühé-\e boldog örömapáktól. 
kőre. Napsnyái! |ö|üb. ! ;■• az e\ik .’idé-ie. Hold- ö; .ömaay akt ól. A •./..ki* an yal volt a meiiv; ssz.onv, 
sugáit a Hugikra. szép babfehér selyembe öltözve: . < lialal kere kedő

No már most bo-zélbettck ! a vők- -:i?. a kinek van k -teniel des háza s |jio a-
Az.-k el is mondák panaszaikat. bHykéii az t o. vászonkereskedése.

egvik. fájdalmasan a m .gk. Bevallók zerehníik Nézd liam. <zóll a r. mele ilnldsii-.írboz:
nagy sá' át. r. im'nyeikH ... ú<h • . m. l . ,eójok \á- látod az! a sápaip <-nihe:: ott az oszlop mel-
ra.kozik. Mee.kiidoll mii:-! a l-.et. ■_ boy y a z.>ke leír on-kke v-nsi í <si-i.il. niinde-i szép leányt 
angyal n'ikítl nem tud élni, n ni aka: élni sth. . . . nőül akar venni s hé-na(-os szobában lakik . . Lá- 
stb. . . tód? no az te vagy!

De hál éd. < fiam, szólalt un uz Akkor Napsii. árhoz. fo;dnlt.
ag. : ha valamely iktek epedé-seit me hall;alná a szé-p Látod azt a monoklival fölll-gyvérzett dan-
gyerim k. I. >z-r mit aprítani a tejbe? <lyt. aki nio-: is mosolyogva tekint a menyasszonv-

Erre a kérdésre úgy m<-. hökkent a két lovag. liU ' 1 •kint- t 'vel a vŐ|e-/ényl? heh-
hogy. mujibu’lü lebuktak a remete léidéről. E,;-- ík s’z,‘ri'' minden núhe. s váltóit a mon cln*r papa nem
mm is gondoltak: mé- t.-j sin.n in Img. legyen ‘ N‘'zi kiváltani..............lói megnézted? no há'az.
mit heleiiplitaui. 11 t‘ képmásod!

Má. most lolyla'.. az. a,mond- Azzal og hagy In ők< !. Az esküvőnek vég.-volt,
halnám: ha tel-zil-. megölelhetitek - inn-'l. E be- 11 n.'Ze-p eltávozott, csak a kél v et-lv társ niaradi 
Ivet: fölkérlek benneteket valamin-. .!e-í.k veh-ni "**• '' ' m fordullak ■ kitiiiiilának karjaik,
vissza a városba! (•lelj m- testvér! sóhajtó ll-ldsugár

A hősök, kik még most sem hé-küitek ki eg,- ly rieo-M-ntimentali lián un. En oly boldogtalan va- 
nuissal. mm tudtak mii.- v--lní a dolgot, bánéin az- gyök!
ért követ' k a remetét a városba, ki e vem --n a Sz- ivii-z luml r! engem oak az vigasz-
t-mploinba vezette okét. tál, In- y mm rajtunk törl-'-nik ez meg először!

Az oltáron ott églek a gy erty ák, s a pap előtt:



gvában telt lnterpcllátió vihara fölvert. összecsapni látszanak! 
Péehy közlekedésügyi miniszter leje teleti. A miniszter maga 
ké :z. égeren éli,.meri1, hogy az ez ügyben kiküldött bizottság1 
fekulat.i maga látón nem állott, s hogy az erre költött -z.’p 

pénz a Dunába dobatott. No. de sebaj! Ili. zen győz
zük! Aztán több is ve zott Mohácsnál!

Túl a hajiban, a hadsereg létszámának 10 évre meg
szavaznia képezi' még mindég a vita tárgyát. A Tnalle mi
nisztérium a cseheknek kdáln ba belvizeit coneesJók árán 
megnyeri a szüksége,, kétharmad szavazattöbbséget, i.zon elv 
szerint : do Itt tles.

Német .rszág.
l’.i.-mark <■ a nemze.! übmáa; párt között, úgy látszik 

... zeiit--iil a béke. Ez ugyani-; hozzájárult : zavazatával négy 
vasúti vonalnak az állam általi megvii áriájához, a mi ez idő 
.-z.erint a berlini Jupiter lmum • egyik kedvenez eszméjét ké
pezi. Annál feszültebbé válik a vi. z. my B marék é . az úgy
nevezett centrum között, mely a liberális párttal Bismarck

Francziaorszáfl.
A í'r.nnczia törvénylmzói te.,|iil< t az. or.-z.ng szivében, 

vagv mint Hugó Viktor nmmlja. a világ ,.gyöngykagyl<’>jában“. 
Páriában intézi el immár a köztár.-a.-ág ügyeit. Az ellenzék e 
következő progrnmnn-t tűzött ki legközelebbi teendőjéül: a 
miai-zteriumok- é - felső hivatalokban szemé!yvn!toz.iis, a bírói 
intézmény reformja, a katmi:,i. zadgáhit idejének megrövidíté e. 
a kiérti? túlkapásai elleni tilink- zá . a rendőr: égnek a bel
ügyi minisztérium alá vnlé. zigo ubb alán ndeltetese.

Oroszország.
A Drentelen tábornokon megkisérleft merénylet elkö

vetőiéi Mir.-zki nevű nihilistát e napokban kivégezték, Isinél 
levá-ratott a nihi’i.'.ta liydra egy feje, de helyébe. ki tudja 
hány nő? Nem bizmiyulnak-e igazaki ak Oro, zorszdg bel- 
Íigv’eit tekintve B,'. uet szavai: ®nily'messzire i< visel
tek intünk a történelemben. Imgy nagy átalakulásnak példái 
ni i i kutas uik: úgy tahi'j 'k. Ii< gy azokat eddig a fejedelmek 
vagy lágy, zi-. ü..égé. vagy indulatos, aga okozták. II. Sándor 
ez:i,ii-ik a Bo i:et állal jellemzett fejedelmek sorában még 
akkor i- j.döü ki illő helyét, még akk u- i . ha valósul a hir. 
mi zériát ii'lmtmányinál ké-zii’ h e illapít.iai a nihilismus rák
fenéje által megtámadt népkedelyt.KÜLFÖLDI LEVELEZÉS.

London, imv. lo.
Talán érdekei./ fogja a „Mtigyar-Vidék“ olvasó közön

égéi az.'-n é.riá emberielep. melyhez lir. onb'd földünk ez 
ideig nem látott. me'ynek neve London. igy röviden vá
zolni logom azmi óiiás várost a ^t'ornliil Magazin" egyik 
'it d- i számában közzétett adaték nymná.i. melyek eléggé 
fogják a magyar közönséget tájékozni. London vámsa 700 
angol négy.z.ög mért lóid területet foglal el s lakósainnk

b, .á’ idomít, t hát nem b n lőni zülött. Minden r.égy 
perez.e ,. ik egy szüleié és minden hat pénzben fordul I gy 
halále.zá i e et elő. A város napoiila 2o5 sz., mélylvel szapom- 

!.. évenkint lehál Tő.tilKi emberrel. Az összes utezák hossza 
7000 angol mértfédd; minden évben L’S angol mértföldnyi új 
ntez i é.. 9000 új ház. é;iil. a házak tenné, zetesen nem olyan 
féle „beika.-z.árnyák" és ..tíidö.é zpaloták** mint a vontaién, 
föváro .libán épülni /.okink. A kikötőben naponta 1009 hajó 
jön 9000 tengeré szel. Évenkint 7-diniO embert fog össze a 
rendőr, ég e a városban levő idegen „v<mlégck“ száma 
minden nap . zázczer tőt képvisel. Ha : z ember a londoni 
. örödéket egyniá tnellé rakná akkor 62 angol mértföldnyi vo
nal:.i képeznének, miből látható, miszerint a szomjúság oltii- 
. ára alkalmat >, hely i. égben nem .• zükidködiink. Es noha az 
angolok „va áraapi ünnepi csendélete- ismeretes mégi minden 
vasárnap nn.iyi nyitott üzletet lehet találni. Imgy épen (10 
angol mé: ifiddel képeznének egymásmellé illesztve, inig a 
házak egy bo.-.zba építve Londonból New-Yorkig alig térné
nek el. London lakosainak : zárna 1829-ben csak 1.168.112 
volt holott IS7S. végén l.5:i|.olo lelket t.-tt ki;és ezen óriási 
néptömeg .zárna egyre z.aporodik mivel a város folytonosan 
terjeszkedik, Igy például I' .'S-I>an 17127 tij ház. 352 nj 
uteza é. :! új tér (Sqmtres) épült. Qimu.-i|iie tandem?!

raboknak. Hasonló szerencsében részesül a helybeli' 
járásbirós.ígi llókbörtftn is. melyben a létszám jelen
leg nem kevesebb, mint közel 100 fegyencz. Váro
sunk és vidékének ebből még az az egy vigasztalása, 
hogy a legnagyobb rész vidéki transport. Hát még 
a tavaszkor hova tesszük ökot?!

A „Veszprém" legutóbbi számában „Polgár1* 
úr két fontos tárgyban szólal fel, mindegyikre nézve, 
osztjuk véleményét. Felemlítvén a helybeli lapoknak 
a .Pápa-keszthelyi vasút" ügyében kifejtett buzgal
mát. roszalja a városunk élén álló közegek tétlensé
gét. melyek úgylátszik ..azt várják, hogy a sült 
galamb szájukba röpülj.ün.“ A t'hevrá Kadiseha 
egyleti ügyről szólván a helybeli két izr. hitközség 
egyesülésének szükségét fejtegeti. Igaza van Polgár 
urnák midőn azt mondja, hogy a helybeli izraeliták 
egyesült erővel sokat tehetnének: valóban nagy ér
demet szerezne magának a Veszprém t. levelezője, 
ha a „ Veszprém‘‘-ben kifejtett ideákat reálisálná; a 
helybeli izraeliták zömét, örök hálára kötelezné.

A Tapolcza vizéről való vizhordás már sok 
szerencsétlenségnek volt oka. A napokban is egy 
8. .1. nevű nőcseléd sajtár vízzel a fején — a 
lejtős utón elcsúszott és oly szerencsétlenül esett, 
hogy felső lábszárát eltörte. A szerencsétlent jólelkü 
házi asszonya ápolja. A t. tanács figyelmét felhívjuk 
ezen ..sikamlós és lejtős" utak gondozására, jó volna 
az oly veszélyes utaknak homokkal, való behintését 
eszközöltetni, nehogy a föntebbihez hasonló ősötök 
többször is előforduljanak. Vízvezeték „jöjjön el a 
te országod!"

A kisdedek örömünnepe közeledtével felemlítjük, 
hogy a számos évek során út jóhirnevtt Miiek és 
Hickmann cziikrászdáhan mint mindenkor, úgy 
az idén is a „karácsom ajándékok" a legnagyobb 
csínnal és választékban kiállítva kaphatók. Ajánljuk 
a t. szüllek figyelmébe.

A volt „nspbank** ügyeinek vizsgálata nagy 
erélylyel folyik városimban, a mennyiben azt a vesz
prémi törvényszék által kiküldött vizsgáló biró úr. 
lankadatlan fáradsággal és buzgalommal folytatja. 
Az erélyes vizsgáló biró ur rövid itt idozése óta 

mint halljuk — több mint 300 jegyzőkönyvet 
veti föl és ugyanannyi uj „kétes** ügynek jött nyo
mára. l’dvözöljük a derék ügybuzgó hivatalnokot 
nehéz feladatában!

Korcsolya-egyleti ügy. A .pápai korcsolya- 
' egylet" ünnepélyes megnyitása f. decz. hó 7-én d. 
után lel 2-kor a jégpályán (a vasúti ut mellett) fog 
megtartatni. Belépti dijak tagok számára lo kr.. 
nemtagok számára 30 kr. Kik az egylet tagjai óhaj-, 
tanak lenni 2 frt. tagsági dij lefizetése mellett Bér- . 
rnüller Alajos, egyleti pénztárnok urnái jelentkez
hetnek. Kolossváry ll-od elnök.

Zala sz. gróthi levelezőnk Írja. Ritka eskü
vő. A múlt vasárnap esküdött örök hűséget egy
másnak egy 17 éves hajadon és egy 70 eves özvegy 1 
ember, aranyadi lakos. Templonifelszente- 
lés. Zala sz. (Iróthon novemberhó 23-án ment vég
be a csinosan és izlésteljesen épített ágostai evang. 
imaház és iskola ünnepélyes felszentelése. Ez alka
lommal szerencsénk volt két jeles egyházi beszédet 
hallani, Nagy Károly kis somlyai és Duhovay Béla 
sz. istvár.di lelkész uraktól. Különösen tetszett I). 
lelkész nr beszédének azon része, mely a vallási tü
relemmel foglalkozott; oly eszmét csepegtetvén a 
mindenféle vallásfelekezetekből szép számmal jelen
voltak szivébe, mely boldogítani van hivatva az em
beriséget, s a világbékét meghozni. A szertatás után 
lakoma volt. B. E.

Szerencsés vadász. Mini lapunkat értesítik, a 
közelmúlt hetek egyik napján gróf Wallis Gyula 
urnák jáko-döbröntei kerülője, Németh Mihály, egy 
lövésre két rókái, egy Ilimet és egy nőstényt, lőtt. 

A derék vadász szerencsés lövéséért általános 
elismerésben részesült. - *.

Rendőri hírek. Homacsek Juli csavárgónö kap
ta magát éjjel, kiemelte egy húz kapuját és tüzelő
nek használta. Meleget akart. -- hűvösre tették. - 
Hanez Józselhé 58 éves üdült mellhajban szenvedő 
asszony, oly nyomorult állapotban találtatott, hogy 
a rendőrség kényszerítve volt, ápolásáról gondos
kodni. Lépfenc uralkodik a sertések közt Inotában 
(Fehérmegyej jó lesz vigyázni.

Tömérdek talált kulcsok hevernek a rendőri 
hivatalban, hol a tulajdonosok azokat reklamúl- 

, hatják.
Szívtelen anya. Salamon Józsefné gyomoréi 

lakos e hó 2-án gyermekeit a legnagyobb nyomor
ban otthon hagyva, hazulról távozott és azóta nem 
tért vissza.

Templomrablás. A porvai r. kath. templomból 
ismerellen tettesek I darab aranyozott rézkelyhet 
és ngyanolvan szentségi a rl ód rabollak el, valószínűleg 
azon hie leiemben, hogy a rablóit tárgyak szinarany- 
ból vannak.

Ritka eset volt az. hogy (‘sanda Jancsinak 
(közajkon Zsali) pénze lelt volna. Annál inkább cso
dálkozott rendőrségünk, ki midőn fontnevezettet 
o héten beszámíthatatlan állapotban bekísérte 
n igyobb mennyiségű pénzt, talált nála. A jó madár 
már kijózanodott és csak akkor részeg még. mikor 
a nála talált pénz felül kérdezősködnek.

Vidéki és helyi hírek.
Tisztolt előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal 

hátralékban vannak, azok beküldésére tisztelettel 
kérjük.

A fővárosi iparosoknak tnnll hó 3í>-:in szép 
ünnepük volt, akkor történi ;t rmloiithan ;t szekes- 
Iéltén úri kiállításon nyert érinek kiosztása. Az ün
nepélyt különösen midié képviselőnk Hátit Károly 
nr beszéde. Sajnáljuk, hogy n szép heszétlel lérszii'ke 
miatt nem közölhetjük.

Szabó Imre nr. szombathelyi püspök ő méltó
sági m. h. 21-én íimn plé püspökké történt lölszen- 
teltelésének I u-dik évfordulóját: doczemher hó 12-én 
lesz 1<» éve annak, hogy Szombathely város polgá
rainak oszt hat lan őrömért' a püspöki mólt<isá;. ha 
nagy lénynyel beiktat látott.

Ismeretterjesztő ogyleti felolvasás. Mull va
sárnap tartotta meg Bénii János polgári iskolai 
i-luzgiitó nr a városház nagy termében .A csillagok 
lakhatóságáról" czitnü felolvasását, A szépen .kidob 
gozotl csinos és érdekes mnnka megérdemelte volna, 
ho . v többen hallgassák, mint a mennyien hallgatták. 
Különösen a szép nem tündökölt táivollélével. A 
jelenlevők Bénii urat a felolvasás végén zajosan 
megéljenezték, mihez mi is szívesen hozzájárulunk.

A nehéz idők legbiztosabb fokmérője mostanság 
a börtönök és fogházuk, melyek alig győznek helyt 
adni a nyomor és Ínség szomorít áldozatai - a

A koldulás ellen. Azt a sok „armer Reisender“-t, 
kik Cseh-, Morva-, Lengyel- s tudja isten milyen 
országból itt szedik ki a soha be nem tett tőke ka
matait, fogdostassa el a város és szedesse velők fel 
u nagy havat — igy aztán ők is könnyebben sétál
hatnak ki a városból.

Az iparpártoló congressus bizottságot gróf 
Zichy Jenő deczember 14-re hívta Székes-Fehérvárra. 
A gyűlésen hozandó határozat fogja képezni alapját 
a hazai ipar érdekében megindítandó mozgalomnak.

A Balatonban ez évben oly kevés hal van, 
hogy Kenősétől le egész Keszthelyig alig lehet 
fogni. A halászok és bérlők míítenyésztés által akar
ják a veszni indult halakat pótolni, mintán a vidék 
egyik fő jövedelmi forrása van veszélyeztetve.

Jókai Mór Arany Jánoshoz a „Toldi szerelme** 
megjelenésének alkalmából a következő üdvözlő so
rokat intézte: Szeretett öregem! Magám nem lehet
tem ott, prózai akadályok miatt, tegnapi három
szorosan aranyjubileumodon, azért hadd fejezzem ki 
ezen a papiroson legőszintébb baráti és pályatársai 
üdvözletemet Hozzád. Igazán mondom, az apostolok 

1 öröme Mesterünk föltámadásán nem lehetett na
gyobb, mint az én örömöm a Te föltámadásodon. 
Adjon az ég Neked minden jóból anynyit a dicső
ségből adott. Budapest, 1879. nov. 27. Öreg bará
tod Jókai Mór.

Mély sajnálattal értesülünk, hogy Ajkai Imre 
úr városunk egyik közkedveltségü egyénisége nehány 
nap óta fekvő beteg. Szívből óhajtjuk, hogy minél 
elébb felgyógyuljon.

Értesítés. Összes költeményeim elhagyták a 
sajtót s megrendelésre azonnal megküldetnek. Fűzött 
példány ára 1 forint 29 krajezár, díszkötésben 2 
irt. A könyv ára csak a postai utánvételnél fize
tendő. Megrendelések nevem alatt Kaposvárra 
intézendők. Kisfaludy Atala.

Öngyilkosság. Tegnap ebéd után Pék Antal, 
állítólag volt 48-as honvédtüzérfőhadnagy Hader 
hentes késével ittas állapotban — mivel gazdája 
szállását felmondta, torkát elmetszette és a szeren
csétlen néhány perez után meghalt.

Városunkban meghaltak folyó évi novemberhó 
27-t >1 deczemberhó 3-ig: Varga József leánya, h. 
h., fél órás, gyengeség. Csukárdi Katalin, r. k., 35 
éves, tüdővést. Kocsis János leánya Erzsébet, h. h., 
1 és fél éves, rénygörcs. Kosztka Lajos leánya Má
ria. r. k., 3 éves, gyengeség. Turnher József r. k., 
23 éves, vizkór. Takács Pál kettős gyermeke Pál 
és János, r. k., 2 órás, éretlenség. Molnár Ignácz, 
h. h., l>8 éves, szélhíítés.

Sxerkesxtöi, lettelexés.
Bécsi akadémiai magyar olvasó és társaskör. Hazafiui 

kötelességünknek tartottuk azonnal intézkedni.
H. trombita. Igaza van. mi magunk fejével szeretünk 

gondolkozni és cselekedeteinkben saját akaratainkat zsinór
mértékül venni. Különben polémiába nem akarunk bocsát
kozni s igy nem rontjuk senki örömét.

Fakó Pinty. ’Lehetetlen volt egész terjedelmében közölni 
Mint látja lapunk ezen számmal uj stádiumba lépett.

czlkk, miből nem is tanulhat. Türelmet
kérek, légy meggyőződve, hogy ügyedben minden lehtőt meg 
fogok tenni.

B. J. Mint Látja kár valamit kezdeni, az ilyenbe már 
épen nem egyeznének bele, mert az első kérdés az volna; 
ki az indítványozó? ki óhajtja a dolgot?

V. L. Budapest. Beosztottuk, kis türelmet kérünk.
Boros. Jövő számban. Köszönjük. i
Aszód. Sok teendőink miatt Ígéretünket nem válthattuk 

be. Ígéretéért köszönet.
Zala-Szt-Gróth. Köszönjük. Közölni fogjuk. A kilátásba 

helyezett munkát szívesen vesszük.
„Az emberiség és a társadalom bajai." Valamint verse' 

nem közölhetők.

PÁPA:

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

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

8 frt. 20 kr.
Árpa: j. 9 fit., 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. 20 kr.
Burgonya: 1 frt. 40 kr.
Szána:'3 frt. 40—3.
Zsúp: 2 frt. 60 3 írtig.
Pápa, 1879. deczember. 5.

WOJTA JÓZSEF, polgármester.

Győr, decz. 3.
Búza bánáti 76—77 kilós 13.90 — 14.20. Búza győri 75-, 76 
ki. 13.KI-13.4Q. Rozs 71-02 -7^84 <|1. 9.90 10.20. Árpa 
feleségre) 62.82—63.74 ki. 8.50—8.80. Árpa (serfőzésre) Q5.56 
9.10- -0.3Ó. Zab 7.10 7.2o. Kukoricza (régi) 7.30.-7.35. (Uj) 
6.7o tf.8Ö‘. - - • - -

Budapest, decz’5.
Búza 13.35- 1.3.55. Rozs 9.75-9.90. Zab 7.20 -7.45. 

Tengeri 6.65—6.110; - -

Fi'lelíis szeikesztő: CSOBÁNCZY T.
Laptulajdonos és kiadó: NOBEL ÁRMIN.



rI Kávéház-megnyitás.
rint

Alulírottnak van szerencséje a nagyérdemű közönséggel tisztelettel tudatni, m.sze- 
az eddigi jóhirű

„Pollak“-fele kávéházat
átvette és azt

ma. szombaton
Cseresnyés zenekara

közreműködésével megnyitja.

Midőn a t. közönséget tisztelettel felkéri, lmgy látogatásával kávéházi helyiségét ’ J szerencséltetni méltóztassék. Ígéri, lmgy mint pontos és gyors szolgálat, mint pedig 

» ízletes italokj kiszolgáltatása által törekedni fog, hogy a n. é. közönség megelégedését elnyerje.

» Kiváló tisztelettel

XXXXy
Tudatom a nagyérdemű közön- W 

seggel, hogy üzletemben minden- Yf 
nemű (koscher) W

füstölt húsok ö 
ii. ni. nyelvek, frankfurti prá- C 
gai. bécsi és győri „virstlik" H 
salami. sunka stb. kaphatók, g

Mintán Löwy 0 bécsi czéggel g 
rendes üzleti összeköttetésben állok. Q 
tehetségemben áll. mindezen lllisne- XI 
miieket fris és ízletes állapotban tar- Xs 
tani. Tiszteletttel A

S te r h ./. g
xxxxxxxxxxxxx

Rosenberger Ignáczné
Pápán, szél-ntczti

a t. közönség figyelmébe ajánlja dúsan felsze
relt kalap-, sipka- és szücsáruk raktárát; 
továbbá minden e szakmába vágó czikkeket. 
javításokat és változtatásokat a legjníányosabb 
áron legyorsabban és pontos időre készít el. 
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MOTEL ÁRMIN
NYOMDATULAJDONOS és LAPKIADÓ

Pápa, szélutcza
ajánlja jól felszerelt l.llnyi'Hyomdújút minden o szakba vágó mllvek pontos elkészítésére, úgymint: 

mindennemű megyei és bírósági

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.
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Mindennemű

napiárak kaphatók
1880-ik evre.
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Pápa, Nobel Ármin könyvnyomdájából. (Szélutcza.)
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