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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 
számi ttatik.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐTÁRSADALMI KÖZLÖNY.
Megjelenik minden szerdán és szombaton.

kán kap, s igy önfentartását kérdésessé teszi! 
mindennap. — Ha néhány krajezárra vergődik,! 
— ez kevés lévén rendes étkezésre — beviszi1 
a pálinkás bódéba s mámorba temeti vele Ínsé
gét és öntudatát. Mily áldás volna a boldogta-, 
lanokra nézve is, ha a közrészvét egy szerény 
oltárakép. egy meleg tűzhely intene biztatólag 
feléjnk, hol összekáparitott filléreikért tápláló 
meleg ételt találnának! Vannak szegény iparos-, 
segédek, cselédek, kik napokon át hasztalan ke-' 
résnek állást, foglalkozást. Miután nincs oly kö-' 
zös hely, mely önzéstelen szívességgel fogadná 
be őket s nyújtana nekik enyhülést, szinte csak 
a lebujok kábító és erkölcsrontó gőzkörébe ke
rülnek.

Mind az ilyenekre a népkonyha nem csak 
mint táplálékkal segélyző intézmény volna igazi 
áldás, hanem erkölcsileg is jó hatást gyakorolna, 
midőn több tekintetben gátolná sülyedésüket, s 

' rendes életre szoktatná őket.
Szóval a népkonyha, egy tiszteletreméltó 

intézmény, mely a nyomorból'fakadt szenvedést 
jóltovü közökkel enyhíti, s az Ínségtől levert 

1 szegényekben iiz erkölcsi nemesb érzést is ha
tályosan emeli.

Elismerjük azonban, miszerint valamely, 
vállalatra nézve nem elég bebizonyitni, hogy! 
hasznos, hogy czélszerü, hanem számolni kell 
azon kérdéssel is, váljon előteremhetők-e a ki
vitelhez szükséges feltételek?

A népkonyhánál is, ha jeleztük czélszerü- 
ségét, jó hatását, szükséges még kimutatni, hogy 
meg vannak a felállítása által igényelt ténye
zők is.

E kérdésnél — tisztelettel bevalljuk, — 
hogy a létesülés első sorban városi nőegyletünk 
lelkes ügy buzgalmától függ.

Ha visszatekintünk a nőegylet több évi 
működésére, ha figyelembe vesszük, mennyi ado
mányt segélyt kiosztott éveniknt a nyomor eny

Még egyszer a népkonyháról.
Tisztelt szerkesztő ur! Becses lapja ismé

telve .melegen szót emelt, a „népkonyha" felál
lítása mellett. Ítészemről teljes elismeréssel 
lUlrózlóm a „Magyar Vidék" lelkes fellépését a 
szegény nép érdekében ezen életre való terv i 
megvaiósitása kiírni.

Igaz, hogy lehet ellene is felhozni okokat j 
mint- minden uj intézmény, uj terv ellen, bárha 
később még oly nagy áldásnak bizonyai is élet
beléptetése.’ De nem kevésbé igaz az is. hogy 
mellette is szólnak komoly, fontos érvek, me
lyek megérdemlik a figyelembe vételt.

Midőn egy népkonyha szervezéséről van 
szó, mindenekelőtt ezen kérdésekre kell felel
nünk : sztlkséges-e, és azután lehetséges-e fel
állítása városunkban?

Ki jelen viszonyainkra egy komoly tekin
tetet vet,' az kénytelen bevallani, hogy a nép
konyha az alsóbb néposztály azon rétegeire 
nézve, melyek segélyzést igényelnek, valóságos 
áldás VQjna.

A kedvezőtlen tavasz, a kalásztalan nyárs 
a gyhmldcstelen ősz csak az Ínség előtt egyen
gették az utat., s az meg is jelent a téllel, fé
lelmes nagyságban. A nyomor döbbentő módon 
ter|ed s kopogtat sok oly családnak ajtaján is, 
amelyet eddig elkerült. — Igen sok házban 
hiányzik nem csak a főzni liánéin a tüzelni való 
is. Mily nagy jótétemény volna mind e csalá
dokra nézve, ’ím a részvét mutathatna számukra 
egy közös tűzhelyt, mely a lehető legjutányo- 
sabb ár mellett, legalább naponként egyszer biz
tosítana nekik egészséges meleg ételt!

Van továbbá sok szerencsétlen egyén, ki
nek sem családja, sem vagyona nincs, úgy tengeti 
magára liagyottan nyomorult életét egy napról a 
a másra. Á nőügyiét nem segélyezi, mert mun
kabíró ; munkát azonban a téli időszakban rit

hítésére s e mellett még szép összegből álló 
tőkét is gyűjtött, ha látjuk mily szép siker ko
ronázza rendesen fáradozásait a részvét ébresz
tése körül, mennyire képes feléleszteni a köz
figyelmet, áldozatkészséget jótékonyczélu válla
latai iránt; akkor, úgy hisszük, jogosult azon 
állításunk, hogy a népkonyha is, ha nőegyletünk 
pártoló kézzel ügyét felkarolja — szerencsésen 
létesülni fog.

Szükség van, helyiségre, felszerelésre, konyha 
vezető személyzetre, élelmi czikkekre s tüzelő
szerre.

Helyiséget a városi tanács támogatása mel- 
lett nehézség nélkül lehet szerezni.

A konyha eszközöket illetőleg sem ütkö- 
' zünk nagyobb akadályba. Ha a nőegylet ez ér
demben egy felhívást intéz a közönséghez ada
kozásra szólítva a részvétet, meglehetünk győ
ződve, hogy legalább is három annyi edény, evő
eszköz stb. összejön, mint a mennyi szükséges.

Nagyobb feladat már kellő mennyiségű 
élelmi és tüzelőszerről gondoskodni. Itt minden
esetre nevezetes kiadásokra lesz szükség. Ide
vonatkozókig azonban másrészről a következőket 
lehet megjegyezni. A nőegylet jelenlegi segélyző 
kiadásai a népkonyha felállítása által némileg 
módosulnának: számos szegények csak a népkony
háról segélyeztetnének s továbbá az itteni kiadá
soknak egy — bárha kisebb részeis — megtérülne 
az étek kiosztásánál. Azután minden valószínűség
gel kerülnének uj segédforrások is. Találkozni 
fognak résztvevők, kik a felhívásra élelmisze
rekkel, főzeléknemüekkel segélyezik a népkony
hát. Közéig a bálivad: ha a nőegylet egy bált 
fog rendezni a népkonyha javára, oly szép ered
ményre fog ismét számíthatni, mely nagy mér
tékben megkönnyitendi ez uj vállalattal reá váró 
gondokat.

Végül igen természetes, hogy a népkonyha 
működése csak a téli évszakra szorítkoznék, a

T Á R C Z A.
Úgy szeretném.... 

(Németből.)

Úgy szeretnem látni őt
Ali. bárcsak még egyszer!...

Hogy egyszer megláthatám:
Úgy szeretném, ha látnám

Még sok ezerszer!

Megszoritni kis kezét -
Ab, bárcsak még egyszer!... 

Hogy egyszer megszorítóm : 
Oly örömest szoritnám

Még százezerszer!

S még meg is csókolni őt
Ab. bárcsak még egyszer!... 

Hogy egyszer megcsókolám: 
Oly örömest csókolnám

BALATON RÓZSÁJA.
Regény.

(13. folytatás.)
V.

A havas ormán parányi kő, esetleg meg
mozdulva a nehézkedési törvény hatalma alatt gör
dül lefelé. Útjában hóköpenye nőttön nő, i inig 
elébb ökölnyi nagyságban gyermeki erő elegendő lett 

, volna esését megszüntetni, most már mázsás tömege 
i borzasztó robajjal siet a mélységbe, mit emberi erő 
lel nem tarthat többé, dönti útját álló sziklákat, 
jégtorlaszokat és hókupokat. Egyszerre az egész 
hegytető mozgásban van. Óriási hó-, jég- és szikla
tömegek robognak a mélységi).., útközben uj mozgó 
elemekkel egyesülve elérik, az élő lények országát, 
s az erdők között rémségen viszhangot kelt, a lavina 
hömpölvgése. Útban álló faóriások gyökerestől együtt 
a földből kilépetnek, darabokra töretvén, a halált 
hozó hógörgeteg hatalmát nagyobbitva, az ellenség
gel egyesitetve zuhannak lefelé, hogy koloszális su
lyok által pusztítást idézzenek elé a még ép élet or
szágában.

Halljátok a lavina közelgését? halljátok mint 
bőmből, mint nyög, a hegység; halljátok mint ro

pognak a letört fák,?mint sivitanak a gördülő szik
lák? Halljátok! Siessetek lakházaitokból ti merész 
emberek, mert a hegyék oroszlánja áldozat ntán ug
rásra készül, jeges leheletével kioltja éltedet s ha
talmas testével eltemeti, rommá tört házadot, mely
nek fedélzete alatt oly számos éven át biztonságban 
ringatád magad! Egy csekély indító ok, egy kő
mozgásra, sik területen hatás és következmények 
nélkül elvész, holott helyzeti erőt ha fennt a hegy 
ormán képvisel a kis indító oknak, borzasztó követ
kezménye gyanánt látjuk a völgyet betemető s a 
hegy büszke ormait letörő, lavinát szerepelni.

Egy kő, oly kisded, hogy gyermek dobásra alig 
méltatja előidézte már ezer hajlék romlását és száz 
ezernyi érző szív verésének — idő előtti meg
szűntét.

Ilyen a láthatlan, a számításba nem vehető ellen
ség működése, mert hát valamint a lavina csak ak
kor jelzi magát midőn már emberi erő által útjában 
többé fel nem tartóztatható éppen úgy titokban elő
készített és mozgásba hozott cselszövény csak akkor 
vétetik, áldozata részéről észre, midőn mint feltar- 
tóztathatlan hógörgeteg rombolásának befejezéséhez 
közel van.



mikor a szegénység a legnehezebben küzd a le- h'tt a..^as':".‘.n'?',^ 
verő nyomorúság ellen.

Nem tagadjuk, hogy a népkonyha felállí
tása nálunk még uj. szokatlan jelenség lenne, 
s fentartása nem csekély áldozatokat igényelne, 
ámde másrészről ne felejtsük, hogy most a nyo
mor is rendkívüli s fokozott, tevékenységre hívja 
fel a jóltevő emberhar.’tl szorctetet. —z.

Pápa, deczember 8-án.
(Megyei közgyűlésünk. Kaszárnyánk ügye. Vi

déki szemle.) Veszprémmegye decz. 1-én tartott 
közgyűlésének tárgyai közül következő adatokat 
emeljük ki. mint olyanokat melyek városunk s vi
dékét érdeklik: Ugyanis a szomorú hírre vergődött 
„medvetalpu* alias szélestalpu molnárkocsik, beho
zatalára vonatkozó megyei régi határozat mellőztetni 
rendeltetvén, molnáraink ezen méltatlan teher által 
felmentve erezhetnék már ma magukat, hogy ha 
megyei .főügyész ur. a közgyűlés határozata ellen. 
— mely nézete szerint a megyét kompromittálja - 
fellebbezését nem jelentette volna be. Heméljük 
azonban, hogy illetékes helyen ezen ,fellebbezés"- 
nek hely adatni nem fog. s igy városunk virágzó 
iparát bénító kényszer vígét érendi. Siralmasan 
érzi, városunk közönsége, a bakonybélgerinczevölgyi 
életveszélyes útvonal járhatatlanságának következ
ményeit, mint olyant, m 4y leginkább iparosainkat, 
kik gyakran ezen útra vannak utalva — sújtja s 
igy bizonyára a múlt közgyűlés legfontosabb hatá
rozatának egyike az, mely ezen ut kiépítését illető
leg a lejtmérést elrendelte. Természetes, hogy ezen 
rendelet létezése mellett sem szabad idő előtti ho
zsánnát kiáltanunk, mert sokszor kiáradhat még a 
Gerencze. míg a partjain elhúzódó ut kiépül. I>r. 
Sárkány Miklós apát, megyénkben humanitása, 
magas műveltsége és tudományosságáról híres főpap, 
ugyancsak a megye gyűlésén bemutatói az alakuló 
félben lévő .veszprémmegyei régészeti és történelmi 
társulat* ideiglenes alapszabályait. egyúttal azon 
örvendetes jelentést tette, hogy e czélra Bezeródy 
Miklós püspök 300 frtnyi alapítványt tett. Ítészünk
ről meleg rokonszenvvel üdvözöljük ezen szép czélu 
egyletet s szivünkből óhajtjuk, mielőbbi megalaku
lását, remélvén, hogy az egylet Pápa városát fogja 
székhelyéül kitűzni, mivelhogy itten úgyis jelentékeny 
régészeti tárgyak gyűjteményével rendelkezik a ref. 
főiskola. — A mily mérvben örvendetes ezen uj 
egylet megalakulásának Ilire, ép oly szomorú azon 
tény, hogy Veszprém megye részéről régebben kiirt 
s a megye monographiájára vonatkozó pályázat 
eredménytelen volt: ennek folytán az .’><>:> arany 
tiszteletdíjas pályázat 3 évre újból kiíratván. oly 
megjegyzéssel, hogy a pályaművek megbirálása vé
gett a m. tud. akadémia történelmi szakosztálya 
meg lóg kerestetni. Míg látjuk lesz-e eredménye 
az újabb pályázatnak. Ugyancsak ezen gviilés 
fogadta el a .megyeház* kiépítésére vonatkozó 
tervezetet is. mi annál inkább óhajtandó volt, mert 
a megye .székháza" minden inkább csak .székház* 
nem. — Városunkat érdeklő ügyeket illetve helyben 
hagyatott .helypénzszedési* szabályzatunk: a sör. 
bor és pálinka mérés engedélyezésének korlátozását 
ezélzó kérvényt illetve, szabályrendelet kidolgozása 
határoztatott: és határozatikig kimondatott, hogy a 
megye területén a házalás korlátozandó: mivégre 
külön szabályzat dolgoztatok ki. Somlyó-Vá sárhely 
vasúti megállóhelynek vasúti állomássá leendő át
alakítását ezélzó. közigazgatási bizottsági indítvány 
pártolólag a közlekedési minisztériumhoz lett felter
jesztve.— Ez és egyébb jelentéktelen ügy tudomás
vétele mellett mint legfontosabb mi tárgyalva

Mit ér az áldozat lelki, szellemi és anyagi ereje, 
ily elvont körülmények között előidézett, viharral 
szemben, hiszen mielőtt, menekvésre avagy véde
lemre csak gondolni tudna, már a tények borzasztó 
súlya eltemetik s erejét megtörik, élet fáját gyöke
restől működésük földjéből kitépik ép úgy mint a 
századokkal daczoló faóriást kitépi helyéből, a hó
görgeteg!

Azon lavina, melyet báró Waldheim és üzlet 
társai. évek hosszú során észrevétlenül gróf 
ellen, mozgásba hoztak, váratlanul lepte megafenn- 
költ lelkű férfiút s erejét, megbénitá és fáradalmai
nak gyümölcsétől egyszerre megfosztá, anélkül, 
hogy a bekövetkező katastrófát elháríthatta volna.

Borosa kérelmére a csőd kimondatott, noha a 
váltok a gróf részéről hamisaknak deehirúlt attak is. 
a kért biztosítást a törvényszék megadni kényte
len volt.

Ily nyomasztó körülmények között találjuk most 
balatonvári kastélyának egyik termében gróf Z...Í. 
titkárja dr. \ óiry Béla társaságában.

A gróf szokásos hidegvérüségót. éire volt leg

‘■sének ügye volt, melynél 
az o czélra kiküldött ‘ választván.’.- javaslata el lett 
fogadva. A megye területén elhelyezett m gy lovas 
század befogadására ajánlatok tétettek Siófok község, 
gróf Esterházy Mária pápai nrodalma. gróf Ester
házy’ Pál örököseinek devecseri iirodulma. báró 
Üctitritz Zsigmond, 111 Lajos, P« pa v< os < s 
Enying község által.

Áz ajánlatok megvizsgálását vegyes hizoliságok 
a helyszínén lógják eszközölni: holott, lmgv a me
gye a laktanyák építéséhez hozzáfo; m. !•'■ -• 1
33.470 Irinyi pótadó kivetése hat... .tolt el. i. 
pedig úgy. hogy e czélra kivetett j madó csak ,jo\o 
1880. év derekán fog behajtatni. Előbb jelzett bi
zottság jelentéséből kitűnik, miszerint Siófokköz.-/ge 
kétszázad elhelyezésére laktanyát fog kapni, valamint 
az is.lmgv Pápa városa ajánlatitól fog liiggni, váljon 
Pápán epiij-e a második kaszárnya avagy emli.eti 
versenyző helységek valamelyikének, mivel hasonló 
ajánlatok mell, ti Pápának elsőbbség biztositatik. .v.i 
.................... . " ügynek tartjuk azt, lmgy 

ajánlat meg fog tétetni, s

asárnapi vezérczikkére 
’.ez'etni. melv szerin1 

•Itatni fog • - 
pa átfogja je- 

- Veszprémnek és 
számát, melv Vesz- 
Erre Pópa ’il hdi.-i 

kségét.innak, hogy miért 
védőit Veszprémnek hiszen na- 

ászlóáljunk városunkban helyez- 
...........  v mii a vámon nyerünk, a ga- 
•Iveszitsük biz. Isten, mi kedvünk sin- 
.Veszprém* lapl irsnnk czhi nézetét 

mek találjuk azon módo- 
Itségcinek beszerzésére 
•zet'i lan cikkére ide 
vanis . \'e.-zpróm*

kérdéstárgvá! nem képezi 
városunk részéről a kellő ; 
hogy kaszárnyával bírni fo 
.Veszprém* lap; .r.-unkir.ik • 
akarjuk a í. közönséget figyel; 
.ha a lm:ivédlova;-ág létszáma eme 
mirt alapos kilátás van akkor l’á; 
lenlegi gyaloghonvédeit adni 
kapja a honvédlovasság azon 
prémben el nem helyi zheto. 
készülve." Mi nem látjuk szűk 
adja Pápa városa hon' '1 :i v 
gyón jól el van 2 zó 
ve. ahhoz pedig, bog 
radon ismét el. 
csen: s igy .Veszprém" 
helytelenítjük. holott Ívelve- 
zatot. mit a laktanya építési köli 
hoz ajánlatba, mi végből n-ve: 
vonatkozói részét közöljük, lg. 
laptársunk Írja:

-Mcgvei közgyűlésünk behatóan tárgvalta ezen 
ügyet: a költségek előteremtésére pótadó.;. majd 
kormánykölcsönt javasolt, egyről azonban megfeled
kezett, ami pedig talán leghaniarább ezóihoz vezet: 
ez az évi tö.lesztésre való épi-.kezés. Un a l:a-zá;- 
nya-ügy igész Magyarországon megoldatok és az 
építkezés folyamatba jő. hiz.onyny alak.kulnak hazánk 
építőmestereiből vállalkozó társulatok. amelyek, 
vagy esetleg akadnak egyesek, akik évi törleszté
sekre a kaszárnyák építését elfogadják. Hypothcka 
mindig van a kincstár állal évenkint fizetendő ö szeg
ben. a többit több év.. elosztva pótadó utján bűiét 
pótolni mindaddig, míg a szerződés utolsó éve le 
nem jár. amikor a kaszárnya iisz.a jövedelemfor
rássá válik. Ha a mostál i -.
figyelembe vesszük és még a kilátásba hely ezi t! jövő 
évi tetemes adóemelést hozzá, akkor i.akiigyaii kí
mélettel kell lennünk az adózó közönség iráni és az 
általa elviselindö terhet ne i kei
vállára, hogy az alatt ös.zcroskadjon. hamm" z-zuk 
legalább több kisebb részre, hogy azt csakugyan Lé
pes is legyen elviselni.*

A null lét iMii.ényi i közül miről v;<l k’ 
laptánamk említést tesznek legkiválóbb, az esz
tergomi iparos-társulat nek november 3’-én tart o.t 
közgyűlésének határozata eredménye. mi; .1 .Uj 
torgom* laptársunk 28-ik szúmólaii l;in:<.i'o j.leü
tést olvasunk: ugyanis az ipart.ii-sulat egyik tagja. 
Kovács Albert a különféle ipartársulatok ye- 
sűlese mellett mcl. g szavakban < :m l! szót s ,.i 
szólalásának eredménye lett, hogy Eszle.gmn 
iparosai egy tömör és hatalmim testületi • alakultak 
s a közös érdek eiőmoz<litó.-a tekint: ’, '•'! m f! t 
minden .külön érdeket." Midőn az •• . .mi i
rosok ezen nagy horderejű tettük Eh'fi ■•! . n-
víinket nyilvánítjuk. < .yul.tal szivünk az .i.a

nagyobb szüksége, a válság e pei'iz/bi a h. i..:ihltm- 
módon megtartói, hiszen ő mini igaz ember n.i - 
denro cl volt készülve, nyugodtan bev.'ihi.ila volna 
az országos scandalumot méhében rejlő pei lelölvá- 
sát: de addi.i működése é> jövílili tervei. azu'.'n 
meg számtalan ellenségeit tekintetbe vévei ó,.lékei
vel inkább egyezett volna az . kiegyenli . mini 
a hosszadalmas per. s küzdés hithathm és minden
esetre hatalmas elbnleleivol együtt.

A gróf s titkárja az ügynek azonnali elintéz/- 
són tanakodtak, mely mindenek.dőlt az üzlet é vál
lalatok zavartalan Iblytathatá-a véget annál i- in
kább szükséges volt, mert minden késedelem <■ tóién 
éppen elérhetővé t.dte volna azon /<■!( mi' ellenfe
lei egyes egyedül elérni akartak.

Nem gróf Z...: mint má núst mint 
földbirtokost. hamm a magyar ipái- és mi.illő ke
reskedelem lelkét és vez/n't (ZÓloZla mijtimi azoii 
merénylet. mely cl b I W Bahi-
tonvár tulajdonosa ellen finom lalincii.ivnl lóf.- 
sitottek. (Folyt, köv.)

érzetét sem hallgathatjuk említés nélkül, hogy Pápa 
városában lakó uügyszámú iparosaink, közös érdekük 
ellcm're. még mindég számos apró-társulatokra van- 
aak - tforgáesolva. miáltal, haladásuk gátolva és 
(>]t{- ] • ] <>s<éigii paralizálv a van! Bár
csak mi is oly szerencsések lehetnénk, mint Eszter
gom. hol iparosaiiik. ur -'.intól fogva egy le-: és 
lelke! képeznek. Kniiii. lt iparos nagygyűlésen még 
cg\. Esztergomban, felállítandó iparos-iskola 
nem különben a honvédségi felszerelői munkaiatok
ból az oltani iparosoknak való' juttatás kieszközlé- 
sérc vonatkozó' indítványok is tártalgyattak s .Ma- 
rosi elnök ur* ' i.ja az Uj Esztergom
.ezzel kapcsolatosan ajinlotta. hogy üdvös lenne. 
K ,í t, 1) Károly országgyűlési képviselő ur- 
n.J. mint a budapesti iparkamara alcímükénél íisz- 

i:* melv iadilvómy elfogadtatván, diszdeputátió 
'.,.hi. ztat'i’t Ró '.li Károly úr iak közbenjárását ki
ké.mi; Pápa varos képviselőjét mint ezen eset 
js k Hők; bizonyítja hazáink niiiiden részében, 
kellő és mig'rdemiit kitüntetésben iitik, mi 
fel.il mi Pápán . ::k ör.emlömk.- Ad nótám.im- 
gnei utat;. Az .Egri Lapok* Ázsia állapotcz.imű 
vez *iezikk ■hol i köv közöljük: -Moü
alkalmam volt meggyőződni, hogy mi az a ti-zaiü- 
red-poroszlói töltés. Erős öt lóval tettem meg a 
lagi élőit ízen egy mórtföhlnyi unit ötödiél óra 
ala... fizetvén liáiorlüvarosonniak I" frfot s 
hoyy •nyakam ne törjék, eviczkóltem térdig érő sár
iam a kocsi mellett gyalog." Ehhez sem kell 
kommentár, hanem fájdalom, lmgy a megyek .-ok 
dolgaik” mellett ilyes állapotot (űrnek. Sz.

Vidéki levelezés.
Kis-Czeii, deczemberhó 2-án Is79.

Tekintetes szerkesztő úr!
Ugyan kérem! ez. már mégis szigorú büntetés! 

egyetlen heti hallgatááó-rt három kérdőjelt rakni 
' nevem utó,, a .szerkesztői le,;.....- rovaL.han: 
: önkónytelonül jutottak <.-z. ml., ama ró_i boldog 
tanuló' éveim amidőn tiszteletre méltói tanáraim egv- 
egy serand.ival bonáltak ! pedig nem érdemeltem t. 
i. nem secimdat hanem a három kérdőjelt.

.Pápai Lapok* helybeli levelezője a legpikan-alm 
újdonságokat úgy elesipi orrom elől, lmgy csak 
azon veszem észre magamat, mire referálni akarok 
rólok - mór annak lapjában a -aj;é> alól is. ki 
az olvasók kezébe kerültek*). Biz csak ugv jár a 
két dudás egy csárdában.

Tehetek-e én róla, hegy városunk oly kicsi, s 
hogy benne oly kevés f öljegy ze-re méltói történik!

A vidéki levelezőknek rendesen meg van azon 
gyen ój/'k. ho a lapot, melv száméira : Im-m ha 
firkálnak valamit .lapuknak* szeretik nevezni, mint 
ha Ők volnának annak kiadi'-liilajdonosai '.agg szer-

K; -í z.dlhen -r.üiefJt Antal móré' ide valói 
illető-agü. van i neki a városon kívül háza, nem 
emehícs ugyan, hanem amolyan czigány-féle ház. 
három láb ím'lyen a földbe ásva, két láb magas a 
földöm leiül, tömé— és deszka fallal, toldo/oí tol
dozol í tetővel.

Mi y is ód Aulai móré miiünk az év na v ré
szén ál. apró kis pmdói sorban In-bekopo. tatnak a 
polgórok ajtain és nem is utasítatiiak el ürese', de 
India mégis kirándul Antal more a szomszéd < - tá
volabb cső falvakba lürót. vésőt, lakatot és pec-ód- 
nyomól áiulni. már ezt fajának a vándor-élethez, 
valói hajlamán.II lóg.a is nmgteszi és ilyeiikm nem 
szereli ha m. v,.m. . .!• . okkal .i l;i I k, • /«k. li

Egyszer ily vándorlásából hazajövő, elmegy a 
sz.olgabirói hivatalba, mini kérelmező;

i . I ililete-. és nemzsetes so| aliiró Iliéin! 
ugyan kir.m aláz-.d.ósággal, ne .n edj- meg. hír. 
ni.is csigám, ok azs ín járásomba járjanak!

Hál oil Antal: kél
a meglepet: szolgaimé, kinek hihető „ezigány- 
jár.ísról" m. eddig tudomása nem volt.

il.il azs a melyik a tekintetes solgai: 
űré! I'el.d i y-zerüiii a izig.inv. II.ig. 
-Kemenesaljái" m löntelbi panaszomat •- liiiis.- 
giinkra való' czódz.isomul ro?<z néven ne ve; • v,. s (.Zl>k
által rój i kolh giális j<5 bari itságiink csorb?.l ne szei:-
védjen, ellj,'cdjc Illeg lek. sz< ■rkeszlő Iir löd • mlítencm.
lmgv nevezel 1 coliig .' innak tollából egy be.zély fo
e hii folyamában nic.jelem ii. izime _Ei V llő III -
esíileteért.* A munka . I’ápi ii Lapok* lí -ik száma
-Irodalom és művészet." rov llta aluli elég kedvezően
liírállalik - i y azt hi—zíik. hrlye-en teszünk, ha a 
.Magyar \ idi k ' I. olvasóinak li..veimét is l.dhivjuk 
reá. sőt a lek. sziil.e-zlő mát i-’ kérjük. k<d|egá’nk- 
í"l e- V giiijt -ív I epögadni és a mű terjesz
tését elősegít i-ni?"')

I'jdmi óé ot l iz n o ! is < s;.k igen keveset ir
haok. Idi'j.í, .isiink zord hilleg, a hót elején

’) E/' -líd l' ü. .. ■ ■ ipli. i .1. hi z mi i 'ö.l.l, k.-t-z. i* 



eríísm havazott • volt a szogóuyebb mnnkás-osz-1 
tálvuak, ki u.l'v is hiányt szenved ebben, egy kis 
foglalkozása az utak kilapátolásával.

Egyelőre azon Ígérettel veszek búcsút tekint.1 
szerkesztő úrtól, hogy jövőben óvakodni lógok a 
.hármas kérdőjelektől” nehogy azok régi bűneimet és 
kapott Bocundáiinat eszembe juttassák.***)

Bor o s s.

Izraelita ápolda felállítása Pápán.
A pápai Chewra-Kadischa képviselőtestülete a 

folyó hó 8-án tartott gyűlésén elhatározta egy már 
régóta szükségessé vált elvet valósítani azzal, hogy 
Pápán a Chewra-Kadischa koródájában egy elkülö
níteti szobában ápoldát nyit, oly szegény öreg iz
raeliták számiéra, kik minden család- és vagyon 
nélküliek, nekik abban lakást és teljes ellátást, a 
ruházat kivételével biztosítva.

Nem kételkedem azon, hogy Pápa város izraelita 
lakosai, kik ott. Imi szegénysorsu hitsorsosaik javát 
lehet előmozdítani mindig a legnagyobb áldozat-; 
készséggel viseltetnek e nemes kitűzött, czél déré-' 
éré is szívesen lógnak segédkezet nyújtani és biz

tos vagyok arról, Imgy a Chewra-Kadisclni képvise- 
lőíest"dél ii.-k e nemes esz v.-jét még az utókor is 
áldani tó.ja.

l’.ra. | <79. deczember hó 9-én.
1'IOR.OVITZ 3AMU< 

egyleti jegyző.
(l'dvözöljük a derék egv'dei. örömmel látjuk, hogy 
eg-.esíil! erővel, a (‘hév.: a-K::<lischa csakis tulaj
doni ’ >i ezé lj.it tartja szem élőit: meg vagyunk 
győződve, hogy izr. po!/.ír!;t!>aink a mostoha anyagi 
viszonyok mellett is be fogják bizonyítani, hogy ők 

á 1 d o z a 1 k é s z e k. - - Szerk.)

Vidéki és helyi hírek.

Tisztelt előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal 
hátralékban vannak, azok beküldésére tisztelettel 
kérjük.

Felhívás. Pápa város és vidéke nemeskeblüem
berbarátaihoz! A naponkint nagyobb mérveket öltő 
nyomor és inség e lapok szerkesztőségét arra indí
tották. Imgv városunkban népkonyha ídédlítását nieg- 
; említs,. Az eszmél mi kizárólagosan a szent ügy 
érdekében a humanismiis nevében melynek hir
detésére mindenki jogosítva van ki magában arra 
hivatási erez. pendítettük meg: önzetlen törek
vésünket városunk értelmiségének nagy része mél
tányolva ts a népkonyha lelállitásának szükségessé
gét belakva szeikesztőségünket felszólította.miszerint 
a ...Magvar Vidék'-ben a felállítandó ..Népkonyha” ja
vára adakozási rovatot nyissunk. Midőn ezen több 
oldalról hozzánk érkezett felszólításnak legnagyobb 
készséggel ele.et teszünk kérve kérjük városunk és 
vidékünk m nieskeblü emberbarátait, miszerint a nép
konyha javéira pénzt, élelmiszereket, evőszoreket stb. 
elléí.'kei adakozni kegyeskedjenek. Mi a beérkezett, 
adom.inyokaí lapunkban nyugtázni és a polgármes
teri hivatal kezeihez lógjuk juttatni, melynek íigy- 
buzgalma azon biztos reményre jogosít, miszerint 
támogatását mm lógja tőlünk megvonni. A .Ma
gyar Vidék” szerkesztősége.

Németh Mihály ural a pápai evang. kér. egy
ház káplánját I. hú 7-én a várpalotai evang. kér. 
hitközség lelkészének választó. Midőn Németh M. 
ura! ezen méltán megérdemelt kitüntetéshez. valamint 
a v.ir-paloiai ev. hitközségei szerencsés választásához 
gratulálnánk: sajnálatunkat fejezzük ki azon vesz.te- 

<■.' leleli.mil távozása által Pápán okozott a 
Imi is a legszebb emlékei hagyja maga után. 
■Sok szerencse és a Mindenható oltalma kisérje -a 
távozó, buzgó lelkészt!

Beküldetett. T. szerkesztő ur! Csekélységem 
midőn a lm, gy hd megalakult abba beléptem és azon 
idő óla mindig az e y let tagja vagyok, mint ilyen 
természetesnek fogja találni, hogy az egylet ügyeit 
mindenkor levelemmel kisértem: csak legutóbbi 
illőben, mivel nem vagyok azon szerencsés helyzet
hon, Imgv a mé: ik helyi lapot olvassam hanem 
IJ záró la,’,o-an az < >n becses lapjai olvasom, a nő- 
egylel hivatalos dolgairól nincs tudomásom. Nagyon 
<•sod.ilkoz.oni, Imgv a t. nőegvlel azon egvleli tago
kat. melyek csak a . Magyar'Vidék” helyi lapot, ol
vassák m in tartja érdemesnek arra, Imgy az egylet 
ii vei! hélio-korba tudomásukra hozza. Azt hiszem 
a nőegylet nem egyes lap. hanem tagjai kedvéért 
létesült és igy nem bitjük be miért teszik ki az. 
egyletet annak, hogy töhbedmagammal a közügy 
rovására az egyletből kilépjünk. Az emberszorctel 
érdekében való közreműködésre azt hiszem, minden 
hírlap .hivatalos” és .hivatott” is. Egy nőegyleti Ing.

I Kérjük tekintet nélkül ni.i lapra a referádát hekűl- 
(le.ii. nierl minden lapnak meg uiii a maga közöli-ege. Szerk.

Ezzel kapcsolatban helyreigazítás. Múlt szá
munk hírei közt tévesen Íratott hevenyében, hogy 
Pék János 48-as honvédhadnagy, úgy metszette vol
na el torkát, miután főbe lőtte magát; még pedig 
helybeli laptársunk, a „Pápai Lapok” szerint az 
<■ h s é g m i a 11, v é g i n s é g é b e n, mert bár „becsü
letes munka közt kereste kenyerét, de a — mostoha 
viszonyok között, — azért büszkeségének tartotta, 
hogy senkitől segélyt nem kunyorált!” (igy tehát a 
nőegylettől sem!) - Már most, hogy hogyan hang
zik ezzel szemben a jótékony nőegyletnek ugyanott 
megírt abbeli „egybehangzó" elhatározása, hogy az 
általunk ép az ilyen ínségesek érdekében sürgetett 
népkonyhának, e kitünőleg humánus intézetnek fel
állítását, nemcsak, hogy végleg elejtette, de kegyes
kedett még ugyancsak boszankodni is felette; annak 
lelkiismeretes elbírálását bízzuk magukra a t. le- 

I szavazókra. Váljon nem döbbent-e meg gyöngéd 
keblük az oly gyöngédtelenül demonstralóknak 

, ezen öngyilkosság hallatára?!!...
Éremkiosztás. A sz.-fehérvári orsz. kiállításon 

érmeket nyert helybeli kiállítók részére az érmek és 
oklevelek jövő vasárnap f. hó 14-én délelőtt 11 óra
kor a városház nagytermében fognak ünnepélyesen 
kiosztatni.

Az állatkínzókra a törvény szigorú büntetést 
ró. mennél inkább kellene az emberkinzúkat sújtani. 
Ily gondolat támad bennünk midőn látjuk, hogy a 
zord téli napokon a városi mázsáié hivatalnok Isten 
szabad ege alatt ponyvasátor alatt végzi teendőit. 
Ha már eltekintünk attól, hogy az illető hivatalnok- 
a nagy hidegben kénytelen Írni nem szabad el
felednünk. hogy a közönségnek sokszor huzamosabb 
ideig dideregnie kell inig a sor reá kerül. Rendezett 
tanácsú város létünkre valóban gondoskodhatnánk 
nevezett hivatal számára fütött helyiségről, mi utó- 
végne nem volna oly nagyon költséges.

Özvegy Tscheppen Eduárdné okleveles nevelő
né. már néhány hónap előtt nevelő-intézetet nyitott. 
Emlékezve a Tscheppenó-féle egykori jó intézetre, 
melynek vezetéséért a tulajdonosúé mindenkor a kö
zönség elismerését érdemelte ki, legmelegebben 
ajánljuk a t. szülék becses figyelmébe Tscheppen 
Eduárdné ujjonan megnyílt leánynevelő-intézetét.

A korcsolya-egylet múlt vasárnap kezdte meg 
működését mozsarak dörgése és Cseresnyés zene
kara mellett. Az idei megnyitáson nem volt oly 
élénkség mint tavai, ámbátor a buzgó rendezőség 
ugyancsak iparkodott bódékészités-, stb. által az élénk
sí vetfentartani: nem több mint legfőbb 20 -25 kor
csolyázót láttunk, a csípős hidegnek akarjuk tulaj
donítani a tömeges távolmaradást.

A városi iskolaszéknek f. hó 7-én tartott 
ülésében, több apró ügyek elintézése után olvasta
tott, a városi tanácsnak, - a házi ipar terjesztésé
ről szóló átirata, mely átirat szerint fölszólitan- 
dók volnának az egyes hitfelekezetek, hogy tanítói
kat utasítanák arra, hogy a házi-ipar foglalkozását 
elsajátít árnak. Az iskolaszék a tanács ezen javaslatát 
nem találván kielégítőnek: egy négy tagú bizottságot 
nevezett ki. mely bizottságnak feladata volna Varga 
tanító úrral együtt oly tervet kidolgozni,melyszerint 
egy községi házi-ipar iskola felállítása lehetővé té
tessék. l'dvözöljük az iskolaszéket! Reméljük.hogy 
e szerint a lapunkban megpendített. és a többször 
javasolt házi-ipar iskola nemsokára fel lesz állítva.

A helybeli jogacadémián az 1879/80 tanévre 
vizsgáló kültagokul a in. kir. vallás- és közoktatási 
miniszter által kineveztettek : az államtudományi szak
ban Pap János, Eöri Szabó Sándor, Biró István kir. 
járá.sbiró, dr. Koritschoner Lipót ügyvéd és dr. Feny- 
vessy Ferencz urak: a jogtudományi szakban: Vid 
Károly. Szenté János, Galamb József. Takács Adám 
ügyvéd urak és Soos Ignáez kir. aljáráshiró.

A „Somogyiban olvassuk, hogy a kaposvári 
kereskedelmi easinóhan szombaton, múlt hó 22-én 
városunk szülöttje, Goldschmied Vilmos ur a .Leány 
nevelés”-ről v. i. .A nevelt nő legszebb kellékéről” 
irt saját munkáját olvasta Ibi. Oktató felolvasásának 

'veleje abban állott, hogy fosuly fektetendő a leány
nevelésnél arra, hogy a .leány” .szeretetre méltó” 
legven, mert úgymond: ennek hiányát semmi szép
ség sem pótolja: a szép leány szeretetreméltóság 
nélkül vsak .rideg álarc/.” marad. A felolvasás 
logicns összeállítása, ékes magyar irálya és szép 
előadása a megjelent nagy közönségnél általános 
tetszésre talált és a fiatal felolvasó viharos tapsokat 
aratott.

Áldozatkészség. Bezoréd.v Miklós választott! 
püspök ő mltsga az alakulóban levő veszprémmegyei 
történelmi és régészeti társulat czéljaira 300 frtot 
ajándékozott. A megyei közgyűlés ezen szép aján
dékért jegyzőkönyv i köszönetéi szavazott.

Az igazi komáromi kalendáriom nem az, me
lyet W'ajdits.l. kanizsai könyvárus szétküld és hirdet, 
hanem az: mely Komáromban Ziegler Károly költ
ségén és betűivel nyomtattatott és melynek az idén 
175-dik év folyama jelent meg.

A tél korán kezdődött és keményen tartja ma-[

gát. Oly csípős és csikorgó hideg van, hogy a sza
badban való járáskor a haja megderesedik, a bajusza 
pedig megjegesedik az embereknek és talpuk alatt 
egész nótákat csikorog a hó. A zord időjárásnak 
a nálunk maradt madarak nagy része áldozatul esett. 
Az országos vásárra érkezett vidékiek állítása szerint 
az utakon nagy számú megfagyott madár hever. —■ 
Fájdalom, az emberi jótékonyság annyira nem ter
jedhet, hogy az ily ártatlan teremtményeket meg
mentse. A madarak pusztítása és pusztulása köz
gazdasági szempontból hazánkra nézve jelentékeny 
kár, ha tehát nem áll hatalmunkban a szabadban 
és mezőn a kegyetlen hideg által tönkremenŐ álla
tokat megmenteni, ne engedjük, hogy azon madarak, 
melyek hozzánk menekülnek, mint ez az alsó és 
felsővárosban sok házban szokás úgynevezett „csap
da” által tönkre tétessenek. Az ily szívtelenséget a 
legnagyobb szigorral kellene büntetni.

A tegnapi marhavásárra igen sok marháthoz- 
tak eladni, de kevés volt a vidéki vásárló, kik va
lószínűleg a rendkívül nagy hidegség miatt ma
radtak el.

Hány pap és apácza van Magyarországon? 
A .Magyar statistikai évkönyv” most megjelent 
újabb füzete az egyházi és tanügyi adatokat közli, 
melyek szerint Magyarországon van összesen 7620 
róni, katholikus pap és szerzetes és 1131 apácza, 
2268 gör. kath. pap és szerzetes, 847 evang., 1999 
ref., 196 unitásrius és 735 zsidó pap.

A sikós járdák. A múlt napokban, mielőtt a 
nagy havazás beállott; annyira síkosak voltak a jár
dák, hogy csakis a legnagyobb óvatossággal lehetett 
az elesést elkerülni. Jó lenne, ha ideje korán ki
adatnék a rendelet, hogy minden ház előtt a járda; 
homok, fürészpor vagy hamuval hintessék be.

Iparkodó nö. Özvegy Singerné, ki ezelőtt két 
évvel a helybeli óvodában nyerte első kisdednevelői 
kiképeztetését, Budapestre ment, hogy ott hat heti 
tanfolyamot hallgatva, oklevelet nyerjen.

Pápai molnárok ügye a megye legutóbbi köz
gyűlésén félretétetni határozhatott, mely ellen azon
ban a tiszti ügyész, miután ez által a megyét com- 
promitáltatva látja, azonnal föllebbezést jelentett be.

A „Casino" egylet f. hó 7-én tartott közgyű
lésén elhatároztatott, hogy az észrevételek könyvét, 
személyes kérdésekre és a tagoknak egymás ellen 
való panaszra felhasználni ezentúl nem szabad. — 

.Mint évenkint úgy az idén is Sylvester este társas 
vacsora lesz. A casíno könyvtárával való visszaélé- 

j sek elkerülése végett ezentúl csak a tagoknak sze
mélyesen sajátkezű elismerés mellett fognak könyvek 
kiadatni. — i.

..Növilág-’ czimen Ardényi Dezső Jászberényben 
szépirodalmi lapot indít. Tulajdonképen múlt télen 
megindított, a nyári idényre azonban felfüggesztett 
ily czimíi lapját elevenítette fel. A „Nővilág" a vi
déki szépirodalmi lapok közt a legtetszetősebb, és 
legcsinosabb kiállítású, tartalmát illetőleg pedig, ha 
felhívásában közzétett Ígéretét beváltja, — szintén 
egy fokon fog állani külső kiállításával. Előfizetési 
ára egész évre 4 frt. Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetések Ardényi Dezső szerkesztőhöz Szolnokra 
mezenczidŐk.

A berlini városi hatóság jelentés alkalmából, 
mely egy hullaelégető készülék felett terjesztetett 
eléje, azon véleményét fejezte ki, hogy Berlinben a 
hulláknak kivétel nélkül elégetése nagy közegészség
ügyi haladás lenne.

Bermüller Gyula ur mai hirdetésére t. olva
sóink figyelmét felhívjuk.

~ őIFt ok.—
Egy helység elöljárósága bölcsen elhatározá, hogy be

hozza a kutyaadót, miért is a községi gazdát megbízták a 
kutyák összeírásával, ki is következő írásbeli jelentést tett 
működéséről; „Tekintetes kutyaadó kivető bizottság! Követ
kező összeállítást terjesztem be, melynek helybenhagyását ké
rem: a községi elöljáróság egy kutya; a községi jegyző egy 
kutya; a községi orvos egy kutya; a községi tanító egy kutya. 
Összesen van I kutya. Magam pedig vagyok a — alázatos 
szolgája. ______

Miből áll a macskazene? Ha Y. kezébe veszi a hegedűt, 
a czigányok pedig kontráznak hozzá.

11a zeneestélyt akarsz hallgatni, úgy menj el N. kávé
házába, ott oly csendesen húzzák a szittya magyarok, hogy 
még fejed sem fájdul meg bele.

Estyánnak.
Rúgtál jobbra, rúgtál balra, 
Törekedvén diadalra. 
Es noha ezt nem is érhetted el, 
Egyet kivívtál művészeteddel, — 
Kirúgtad a súgó fogát. Kli—ó.

Az ispánné. A Dunántúl egyik naiv ispánján történt 
meg: Meghalt a felesége. Szép síremléket állíttatott neki,
s rá vésette: ..Itt nyugszik N. N. ispánná. “ Telt az idő, s az 
ispán űrből kúsznál' lett. Hogy n sírkő is hirdesse kasznársá- 
gát. rá vésette még (a fönnebbi sirirat után) „jelenleg pedig 
kusznárné." F. K.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos és kiadó: NOBEL ÁRMIN.
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A „Magyar Vidék" hirdetései.

Rosenbergcr igitáczné 
Pápán, szél-utcza 

ajánlja a t. közönségnek jól felszerelt 

kalap, sapka 
sziicsáruk raktarái 

a legnagyobb választékban és legjutányo- 
sabb árakért, továbbá béléses és prémezé- 
sek fogadtatnak el és leggyorsabban eszkö

zöltetnek.

ff I Moisinger-féle házban
ff | szél-utcza

■ > © ‘- csinos szobit
kiadandó.II» .

w Kégli György 
•, czipész

ajánlja dú au felszerelt férli és női 1 á b beli 
raktárát.

Solid munkáról kezeskedik a számos éveken 
keresztül ismert műhelyem.

JOOOOÖOÖtXXg^
ifnm n i>n<rvi>i’<li>nifl közöli-Tudatom a nagyérdemű közön

séggel. hogy üzletemben minden
nemű (koscher)

füstölt húsok 
u. m. nyelvek, frankfurti prá
gai, bécsi és győri „virstlik“ 
salami, sunka stb. kaphatók.

Mintán Löwy D. bécsi czéggel 
rendes üzleti összeköttetésben állok, 
tehetségemben áll. mindezen husne- 
nnieket frisés Ízletes állapotban tar
tani. Tiszteletttel

>S' t e r n J.
szél-utcza.

>

XXXXXMXWOOCXX5
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ajánlja a nagyérdemű közönségnek a közeledő

karácsoni és új-évi ünnepekre jól berendezett divat-, vászon
rövidáru raktárát.

Ez alkalomból női ruhakeimék 25",> a bevásárlási áron alól adatnak el. ngy minden egyéb limrz.ikkek is rendkívüli olcsón kaphatók.
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NYOMDATULAJDONOS és LAPKIADÓ

Mindennemű

1880-ik évre.

Pápa. Nobel Ármin könyvnyomdájából. (Szélutcza.j

Pápa, szélutcza 
rolt könyvnyomdáját minden e szakba vágó müvek pontos .1 

mindennemű megyei és bírósági

HIVATALOS NYOMTATVÁNYOK, 
brochurák, röpiratok. közjegyzői és ügyvédi nyomtat vények, 
menyegzői és halotti jelentések, kereskedelmi szerződések, 
falragaszok, közigazgatási és kereskedelmi táblázatok. levél

fejek. borítékok, névjegyek, étlapok
és több eféíe nyomtatványoknak helyhali vagy

vidékre való pontos és olcsó ároni szállítását.
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