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Megjelenik minden szerdán és szombaton.

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

Nyilt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

a fegyver; ma iparosok vagyunk s nemessé i 
emel: a munka!

És nemzeti munkája által már a nagy 
Corvin Mátyás korszakában tündöklött nemze
tünk ; hiszen „Visegrád“ — melynek hatalmas 
romjait még manapság is bámulja magyar s ide
gen — hajdan a magyar művészet és ipar di
csőségét hirdetve, túlszárnyalt fényben mindent 
mit képzelni lehet; mert hát IV. Sixtus pá
pának. Mátyás udvarában lévő nuntiussa 1483. 
október 25-én kelt jelenlétésében — Visegrá- 
dot — ,,a föld paradicsomának** nem 
nevezte volna el. valamint Konstantinápolyból 
jövő török követ sem felejtette volna, a királyi 
vár láttára küldetésének czélját el — ha a 
magyar munka terméke tul nem szárnyalja, kelet
nek mesés müveit!

Nem ujoncz népünk a művészet terén, 
csak három százados küzdelmei. gátolták kezét 
s ma őseinek ismét nyomdokába lépve. halha
tatlanságért küzd ismét.

A békés küzdelem mezején ez évben ver
senyt vívott s Európa ' noha feledni akart, 
bámulni kénytelen, népünk müvei felett.

És azok. kik a székesfehérvári országos 
versenyben babért arattak. egyszersmind nem
zetünk becsületéért, küzdve a magyar nevet ko- 
szoruzták meg és igy méltán megérdemlik a 
nemzet háláját és elismerését.

Alapos büszkeséggel tekinthetünk mi — 
Pápa város polgárai—is a lezajlott versenyre; 
hiszen polgáraink résztvettek ott s kitüntetés- 

; sel tértek vissza, s igy városunkra örömünnep 
napja derült f. hó 14-én. mert e napon lettek, győ- 

I zehnes polgártársaink mellére. a békés harcz 
jelvényei felfűzve.

E szent föld, melyet atyáink hős vérükkel 
szereztek: tiz évszázadon át, törlietlen erővel 
vívott, küzdelem mellett, maradt mint örökség 
reánk! Egy évezreden át nemzetünk a liarczok 
mezején kivívott babérokba részesité győzelmes, 
fiait, s ma a második évezred küszöbén, uj — 
harezot viv jóléte, függetlenségi1 és gyermekei
nek boldogságáért.

l)e a jelen küzdelme, nem a múltak küz
delme , mert inig hajdan öldöklő fegyvert, for
gatott népünk, addig ma a béke fegyvereit 
ragadja meg, hogy észszel és munkával meg
koronázza azon müvet, melyért hajdan vérét ontó!

Hajdan harczi dicsőségről zengett fialt, 
éneket: ma a teremtő emberi génius müveit 
dicsőíti s munkára hívja fel népét a költő! —' 
Hajdan dicső Hiinyadynk szózatát követve arat
tunk babért, ma Széchenyi nagy szelleme lelkesít 
s a magyar, örök müveket teremtve, babért arat 
a munka mezején.

Hajdan katonák voltunk és nemessé emelt:

TÁR C Z A.
Fővárosi levél.

(Favárné főpróbája. Favárné.)
Ah régen hallgat immár lantom, kopnak, lassan 

lerévedeznek húrjai!... Illő tehát, hogy újra meg- 
zönditsem pönditsem és beváltsam a színházi újdon
ságok ismertetéséről tett Ígéretemet.

A Hát kérem mint mondám a Favárné főpróbájára 
lettem kiküldve.

Hat óra tájban már ott álltam a népszínház 
előtt s mint afféle referens bátran nyitottam be 
Thalia papjainak és papnőinek kizárólagos ajtaján a 
színpadi folyosóra.

Ah mi fényes tündérvilág.... A nézőteremben 
koromsötétség uralkodott s csak úgy találomra beül
tem . a harmadik sor első zártszékébe és néztem a 
nyitott színpadon árnyként elhúzódó alakokat.... 
midőn egy kedves csengésű hang szólal meg mel
lettem.

Ugyan kérem legyen szívese helyet részemre 
átengedni.

Kérem, kérem, méltóztossék! -s siettem a 
mellette lévő padra áttelepíteni magamat midőn 
egyszerre a gyors előhaladásban egy meglehetős 
puha tárgy állta utómat s ezt egy hangos sikoltás 
követte.

— Ezer bocsánat, de a nagy sötétség és az én

Üdvözlet nékik, a város nevében; üdvöz
let nékik a nemzet nevében; hiszen fáradságuk 
jutalma mindnyájunk büszkesége, de egyszersmind 
azon reménysugár, mely anyagi felvirágzásunk 
hajnalát jelzi.

Köszönet mindnyájunk nevében derék ki
állítóinknak és köszönet Kiss László urnák, 
kinek buzgalma elősegité azon szép eredményt, 
melyet Pápa városa, a kiállításon kivívott!

V.

A kitüntetések kiosztása.
Szép számmal sereglett egybe városunk pol- 

i gársága f. hó 14-én — a városház nagy termébe 
oly őzéiből, hogy tanúja legyen azon megható 

ünnepélyességnek, mely a székesfehérvári kiállítóink 
kitüntetésének volt szentelve. Kiss László ur, kinek 

! fáradságot nem kímélő ügybuzgalma, egy évvel előbb 
I polgártársaink vezére gyanánt szerepelt, a becsületes 
uron nyert sikernek édes érzetével léphetett polgár
társaink elé,— hogy a megérdemlett kitüntetéseket 
kiállítóink között kioszsza. Lelkes szózata az elis
merés kifejezése majd a buzdítás, kitartásra hívás 
szavai voltak, - úgy az ünneplő közönséghez mint 

I az ünnepély központját képező derék kiállítónkhoz 
'intézve! Ezen szép beszédből kiemeljük azon fontos 
(tényt, hogy csakis az arany és ezüst érmek számá
nak csekély volta okozta azt, hogy sok jeles mun
kát, az ezt megillető kitüntetésben — a Jury nem 

I részesíthető, mivel ez esetben kiállítóink közül töb- 
I ben nagyobb kitüntetésben részesültek volna jeles 
; müveik által. Igen kedvező azon arány, melyben ki
állítóink, a kitüntetéseket illetőleg részesültek, mert 
inig az összes kiállítók közül átlag 74 percent 

I nyert érdemdijat addig a pápai kiállítók közül 83" o 
részesült kitüntetésben. Ugyanis városunk 36 kiállí
tóval volt a székesfehérvári kiállításon képviselve, s 
ezek közül 30 kiállító, még pedig összesen 35 ki
tüntetést nyert, a mennyiben ifj. gr. Esterházy Mó
ricz ur 4-et, gr. Esterházy Jenő és testvérei 2-őt,

ügyetlenségem — s igyekeztem mielőtt a gázlán
gok meggyujtatnak gyors rohamban húzódni el kel
lemetlenül megtámadott ismeretlenem köréből.

Végre fellobbantak a gázlángok miriádjai. Szét
nézek és— óh kegyetlen-fátum az én sikoltó isme
retlenem egy öreg mámi, az pedig kinek kedves 
szomszédságától e kellemetlen intermezzó következ
tében megfosztottam; a népszínház ujonan feltűnt 
csillaga, a kedves kis téli pacsirta, Komáromi Ma
riska k. a.

Most tessék megengedni itt egy kis közbeszu- 
rást. Talán föltűnhetik, hogy ilyen virágos hason
latokban mutatom be kis művésznőnket! Tessék 
elhinni, hogy a közönség véleményét tolmácsolom 
az alapeszmében, s amit magam tettem hozzá 
azok egyedül az ephitetonok. Ezt meg hát minden 
fiatal referensnek, ha egy szép kedves művésznőről 
ír, meglehet engedni.

A próba megkezdődött. Figyeltem is én rá. 
Csak kedves művésznőmet néztem, ki fesztelenül és 
kedélyesen csevegett szomszédaival. Egy-egy kilesett 
pillanatban egy széksorral folyton közelébh setten
kedtem székéhez s végre közvetlen háta megett va
lók. Hallhattam ezüst csengésű hangját, melylyel a 
színpadon úgy elbűvölte lelkemet, láttam lelkének 
naiv gyermekdedségét, szűzi ártatlanságát társalgá
sában, mely önzetlen tiszteletemet örökre leiké
hez fűzé.

Most hátra néz, ajkai mosolyognak.... Oh e 
szemek.... e mosoly! — — — Az utolsó 
accordjai couplet rezgenek a levegőben, a gázlángok 
eloltottak. Tessék kisétálni koromsetétségben a gáz
fényes utczára: fényes álmodásból setét valóságba.

Megnyugodtam benne, hiszen ilyen volt az én 
egész életem: fényes álmok, vágyak és remények, 
mit egyet se váltott be a végzet.

Ah, de mily messze tévedtem. Tehát én Favarné 
meséjét akarom elmondani. Igen, Favarné egy igen 
szép igen csinos és igen csintalan színésznő, a kire 
a szász herczeg ráveti szemeit, s midőn semmikép 
sem tudja szép szóval megnyerni, az orsolya-szüzek 
zárdájába záratja, férjet pedig mert ne oly álhata- 
tosan szereti, szintén elakarja fogatni. Favart azon
ban megugrik és Arrasba menekül Biscotin korcs- 

1 mároshoz ki Favart atyjától tanulta a sütés-főzés 
| mesterségét. Ez őt elrejti a pinezébe. Ezalatt vala- 
j hogyan sikerűi Favarnénak kiszökni az orsolya-szű- 
I zek zárdájából és egy a korcsmám által kezeihez 
juttatott levél utján paraszt leánynak öltözve felke
resi férjét. Tanakodnak, hogy miként menekülhet
nének, de nincs semmi mód. Csak az ifjú Hector 

; de Boisfreau, Favárné régi ismerőse tudna egyet, ha 
t. i. azt a miért Arrasba jött megnyerte volna, a 
douei-i rendőrfőnökséget. De Cotignac őrnagy ki
nek leányát Susannt, Hector szereti, szintén azért 

(jött Arrásba, hogy az említett rendőrfönöki állást



Fáger Vinczo 2Őt kapott. Ezen felül a végrehajtó
bizottság is adott 3 díszoklevelet azoknak, kik 
kiállításunk körül külön és kiváló érdemeket szer
zettek. Tudatjuk azt, hogy itj gr. Esterházy Móricz 
nagyúri bőkezűsége és feiuikölt szelleme által a kiál
lítás fényét., jelesen pompás pavilonjával, annyira 
emelte, mint főuraink közül igen kevesen, a miért is 
a végrehajtó bizottság diszlevelét méltán kiérdemié: 
Kiss László urnák fáradságai is. valamint Tan ezer 
András ur is — ily díszoklevéllel lett megjutalmaz
va. Ennek folytán tehát összesen 38 kitüntetés jött
Pápára, és pedig:

Díszoklevél G
Aranyérem 1
Ezüstérem 10
Bronzérem 21

Ezen kívül még 8 emlékokmány adatott ki, 
melyből kettő olyannak, ki kétfélét állított ki, egyik
re kitüntetést kapott, másikra emlékokmányt; hat 
pedig azon kiállítóknak, kik kitüntetést nem nyertek.

A kitüntetésben részesült kiállítók névsora a 
következő:

Díszoklevelet nyertek:
Gr. Zichy Jenő és testvérei, ltj.gr. Esterházy Móricz. 
Kiss László. Tanczer András. Gr. Esterházy Mór.

Aranyérmet nyert: 
Gr. Esterházy Mór.

Ezüstérmet nyertek:
Schlesinger Lipót. Szeglethy József. Brader Sámuel. 
Csillag Antal. Tanczer András. Ifj. gr. Esterházy 
Móricz. Toch József. Magvassy Pál. Kluge Károly. 

Iglauer János.
Bronzérmet nyertek:

Hoffmann és Berger. (")zv. Csillag Mátyásné. Ziller 
Ignácz. Ref. főtanoda. Evang. elemi iskola. Polgári nő
tanoda. Szeybold Károlyné. Városi ipar-és rajziskola. 
Steiuer Szerafin. Skoft* testvérek. Kleva Márton. Gün- 
ther Irén. Lóskay Kornélia. Lóskay Józsa. Kiss 
Vilma. Jager Vincze (Kovácsi) Szinger J. és társa. 
Hochvarter Antal. Gr. Esterházy Jenő és testv. 

Payer Sámuel.
Emlékokmányt nyertek:

Özv. Csillag Mátyásné. Hochwarter Antal. Lugossy 
Mihály. Vizi István. Heykál Ede. Kisdedovó. Izr. 

elemi és ismétlő iskola. Orbán Antal.
Midőn Kiss lászló ur a díszjelvényeket kiosztá, 

viharos éljenzéssel lett kitüntetve, majd Nagy Bol
dizsár, városunk főjegyzője intézett lelkesítő szava
kat iparosainkhoz, buzdítván őket egyesülésre és 
haladásra. Végre főt. Gyurácz Ferencz ur rövid, 
velős szavakban intézett köszönetét kiállításunk kö
rül oly sok érdemeket szerzett Kiss László úrhoz, 
mire a szépszámú közönség viharos éljenzéssel fe
lelve távozott, s ezen városunk culturéletében idáig 
páratlan ünnepély véget ért.

-vlcS-éls:.
Pápa, deczember 16-án. (Vidéki szemle.) Az 

összes hazai sajtó egyhangúlag elitélte azon buta 
csalást, mit egyes „borkereskedők* — bor helyett 
pancsot, mérges kotyvalékot árulván — Helvétiába 
küldött borokkal véghez vittek, még pedig borter
melésünk rovására és becsületünk roppant kárára.

unoka öcscsének megszerezze, kinek leánya kezét 
szánta, azonban leánya kérésére hajlandó őt Hector- 
hoz adni, ha az a douei-i rendőrfőnöki állomást 
megnyerte.

Fájdalom Hectort a kormányzó Pontsablé mar
quis — ki nagy szoknya barát — maga elé sem 
bocsátja, hanem azt üzeni, hogy küldje a feleségét. 
De Hector épen ezen állomás révén akar házasodni 
s most szeretett Susannját sem veheti nőül — mert 
nőtelen.

Ha Hector ez állást megnyerte volna, Favár 
és Favérné mint cselédek vele könnyen menekül
hetnének.

A szellemes Favárné elvállalja Hector nejének 
szerepét s megszerzi számára a douei-i rendőrfő
nökséget. Susann Hector neje lesz. Favár és Fa
vérné mint cselédek az uj párral utaznak.

Ez az első felvonás.
A második felvonás Hector lakásán történik. 

Hivatala elfoglalásának örömére nagy estélyt szán
dékozik adni, midőn váratlanul megérkezik Pont
sablé, a marquis. Van nagy zavar, a marquis, most 
megtudja a csalást, hogy a ki nála volt nem Hec
tor neje. Favárné menti ki e bajból Hectort, felöl
tözik Hector nejének és fogadja a marquist.

Ez el van ragadtatva s a vélt Hectorné- 
nak szerelmet vall , mialatt Favárt - jelen
leg Hector szakácsát — bízza meg a felvigyá

' Igen ám, csakhogy mindenki feledni vagy észre nem ’ 
venni látszik azon „pacsot* mit idehaza bor] 
helyett kimérnek, megisznak s nézetünk szerint a 
meddig állami rendőrségünk nem lesz addig ezen es
hasonló csalás virágzani fog idehaza jólehet a 
külföldi piacz boraink előtt zárva marad. Szerintünk 
nem elég az ilyen csalás ellen felzúdulni és protes
tálni hanem igen is szükséges volna legelőször is, 
ha termelők által létesítendő borkiviteli egy
letek és társulatuk alakulnának s ezek olcsó és jó 
borokkal keresnék fel a külföld piaczait. Es 'midőn 
a U’ápai Lapok* 50-ik számában megjelent 
„Csalás a magyar borokkal* czimtt vezérczik- 
ket megpillantottuk azon hiedelemben voltunk, hogy 
az ügyhöz szólva indítványt olvasandunk egy „Som
lyói pincze-egylet* felállítása tárgyában: mert hát. 
kik azok a komoly magyar borkereskedők. kikhez a 
külföld fordulhat? Ez oly kérdés mire bajos a felelet 
mindaddig, a meddig a magyar pinezék tulajdonosai 
elmulasztják felkeresni a külföldi piaczokat; hiszen 
manapság még a legszolidabb kereskedő is felkeresi 
a piaczot s méltányos ár és jó minőség által azt 
részére megszerezni törekszik. Es ezt csak igen nagy 
termelők, vagy pedig pincze-egyletek tehetik, még 
pedig ha az üzlethez megkívántaié kereskedelmi 
szellemmel bírnak. — Somlyói borászaink figyelmét 
ennek folytán felhívjuk egy „p i n c z e - e g y 1 e t“ -nek I 
alakítására.

A „Győri Közlöny* decz. 13-iki vezérczik- 
kében „népmentő szózatnak* hirdeti Pauler mi-, 
niszter legújabb törvényjavaslatát, mely szerint ki
mondatok, hogy a vendéglőkben, korcsmákban s 
minden olv helyiségekben, ahol italt mérnek, kelet-, 
kezett követelések nem érvényesek. Tehát a korcs
mái adósságok behajthatatlanok s ha a korcsmáros 
hitelbe méri italát, ő lássa hogyan kerül nyele a 
veszett fejszének. Igaz, hogy első pillanatra előnyö
sen ismert vezérczikkező urnák igaza van, hanem 
mi még is azon nézetben vagyunk, hogy a korcsmát 
látogató „hitelbe ivók* s a korcsmárosok között, 
létesülni fog oly „modus vivendi,* melyszerint a 
hitel még is meg lesz, de egyszersmind a törvény 
is ki lesz játszva. A kártyaadósságok sem hajthatók 
be s mégis — virágzik-— a kártya s évenkint ezer 
és ezer embert tönkre tesz; a börze adósságokat, 
sem lehet behajtani és mégis van börze-hitel és 
ezen hitelt megfizetik! Mi a népnevelést és a müveit 
osztály által nyújtandó jó példát valamint a korcs
mák némi korlátozását sokkal jobb óvszernek tart
juk, mint a törvény irt betűit, mely csak nagyon 
gyakran fog kijátszatni és igy az erkölcsiségen ép 

I annyi kárt okozni, a mennyi hasznot vélt te
remteni.

„Székesfehérvár és Vidéke* laptársunk, 
azon csekély számú vidéki közlönyök egyike, mely 
„hivatalos" czimek és a protectió után nem só
várgott és igy a józan közönség tetszését és támo

zattal. Ennek van esze, hogy a marquis hevét mi
dőn tetőpontra hágott a kezébe adott csengettyűvel 
lehűtse. Ez végre a kormányzót felbosszantja és 
megmondja az ál Hectornénak, hogy férje itt tartja 
házában szeretőjét Favárnét szobaleány képében.

S ő most épen azért jött, hogy e nőt elfogja. 
Montgrilfon grófné ki a szobaleányban felismerte a 
hires színésznőt fogja neki ma este őt meg
mutatni.

Favarné ájuldozik férje hűtlensége felett s sze
relmet ígér Pontsaidénak, hogy tőle menekülhessen. 
Amint a vendégek jönnek felöltözik Montgriffon gróf
nőnek s a marquisval elhiteti, hogy Favárné ép az 
imént szökött meg. Pontsablé utána ered, de a ka
punál találkozik az igazi grófnéval. Dühösen tér 
vissza s Susannt ki kellőleg felvilágosítva a 
szobaleány szerepét magára vállalta — elakarja 
fogni. Favárt ellenszegül s megnevezi magát. Most 
a kormányzó őt is, az ál Favárnét is magával viszi 
a szász táborba.

A harmadik felvonás Fontonoi mellett játszik 
a táborban. A táborban színházat rögtönöznek, mely
ben Páváménak is játszani kell még pedig a király 
előtt. Susannt és Favárt kétségbe vannak esve, mi
dőn megjelenik Favárné Hectorral ki neje után 
jött — tiroli házalónak öltözve s játszik a király , 
előtt, annak kegyét megnyeri. Pontsablé marquis1 
ez alatt nagy lármát csap a vélt Favártné ellen sí

isten tudja mit nem csinálna ha Favárné idejekorán 
meg nem érkeznék a királyi levéllel. mely a kor

mányzót saját kérelmére nyugalomba helyezi; Susann 
Hectoré. Favárné a férjéé lesz s a darab véget ér.

Íme a most olyan, mely zene nélkül is ha
tásos, kielégítő vígjáték lenne.

De a vén Oftenbacb kit az újabb zeneirók tul- 
szárnyalva már-már feledékenységbe taszítottak, ilju 

I szellemtől pezsgő zenét irt a darabhoz. Kedves, 
pajzán, néha piquans coupletek behízelgő zenével, 
megragadó ensembléival különösen a finálékban.

Hatalmas különösen az első felvonás vége, mi
dőn az elutazók élénk örvendő dalába a lovak pergői 
s harsány ostorpattogás vegyül.

A czimszerepet Erdősi Eugénia k. a adja, ked
vesen élénken és routinirozott művészettel. Kiváló 
az első felvonásbeli .Nem tóm', hogy eshetett" pi
quans dala es u harmadik felvonás „Tiroli dala."

Szikai Emília k. a. Susann szerepében, Vidor 
mint Favár és Komáromi J. mint fogadós szépen 
játszanak. Solymosi a vén marquis szerepében sok 
jó mozzanatot kidomborít, de humora néhol túlhaj
tott. Balog csekély terjedelmű hangja nem épen al
kalmas Hector szerepéhez.

Jövőre a „Nagyralátó“-ról fogok Írni.*)
Fakó l’inty.

*) Síivesen vesszük. (Szerk.)

gatását kiérdemelte - figyelemreméltó vezérczikket 
közöl. „Hová tűnt a jólét* czim alatt, mihez mi 
derék laptársunkat üdvözöljük és egyszersmind a 
következő sorokat közöljük:

„Hová tűnt a jólét? Kutassuk, keressük, a 
társadalmi élet megfelel rá. A hiúság, önzés, dics- 
szomj, hivatal vadászat, szolgai csúszás-mázsás, hatalom 
utáni szédelgés, az erkölcsi lazulás, lefelé kevélység, fel
felé rabszolgaság, ámítás, ravaszság, csalás,vakmerőség, 
ezek vették a jólétet karmaik közé, elrabolták a 
becsületes embertől, s Ők úgy tettek vele, mint az 
ölyv a megragadt galambbal, széttépték, szaggatták, 
s igy sem nekik, sem másnak nem virított a jólét. 
A nagyravágyás minden szemérmet levetkőzve rohan 
kitűzött czélja felé, s mi útjába esik, irgalmatlanul 
tiporja el, nem törődik vele, ha százakat juttat Ín
ségre, nyomorra, őt a nagyravágyás szívtelenné és 
őrültté teszi, az ilyen ember valóságos cholerája a 
jólétnek, a társadalmi élet emelkedésének. A jóllét 
aláásója az elvtagadás, a köpönyeg-forgatás, ez fel
forgatja a jó rendet, az erkölcsi bizalmat, széles 
utat nyit a gonoszoknak, s ezek* tele marokkal szór
ják a hódító bölöndök-magot, s kik ébren akarnak 
maradni, azokat agyonkövezik, vagy a rágalom szem
telen üzérkedésével lerántják a küzdtérrol. Ezek 
előadása után kedves olvasóm tudod hova tűnt a 
jólét, ott van a társadalom ölyveinek karmai között, 
szabadítsd ki onnan, söpörd a piszkot, és üsd agyon 
az ölyvöt, s meglehet , hogy az eltűnt jólét vissza 
jő hozzád."

A „felvidéki közlöny" decz. 13-ik száma 
szomorú hírrel lepi meg a közügyért lelkesedni tudó
közönséget; ugyanis Kassa városának nemes taná
csa azon fura gondolatra jött, hogy a tűzoltó-egylet
től évi nyomorult - hatszáz forintos subventióját 
megvonja, minek folytán ezen derék egylet (eloszlani 
kénytelen lenne. Bizony szomorú elmebeli állapot 
uralkodhatok Felső-Magyarország fővárosában, mert 
ellenesetben ilyen szükkeblüségeket nem gondolhat
tak volna ki. A múltkor az apáczáktól akarták azon 
pár öl tűzifa segélyt megvonni, mit ezen nevelő-in
tézet száz éven élvezett s ma a tűzoltó-egylet léteiét 
akarja aszükkeblüség aláásni. Pirulhat gazdaglvassa 
városa szegény városunk előtt mert mig ottan hat
száz forinttal „kufárkodnak" addig Pápa városa elég 
nagylelkű kis budgetjében évi nyolezszáz frttal se
gélyezni a tűzoltó ügyet. Sz.

Csak akarni kell.*)
„Csodálkozik az ember azon sajátszertt szenve- 

dőleges hangulaton, mely napjainkban békóba fűzte 
az emberek lelkét, mely lidércz-nyomásként nehezül 
a társadalom élő testére, mely nem engedi viszo
nyaink kedvezőkké válást, mely megnehezíti helyze
tünk rendezését, s mely akadályozza kifejlődni társa-

*) Czikkiróval nem mindenben értünk egyet, közöljük 
e czikket, mert sok igazat tartalmaz. Szerk.



dalműnk pezsgő óletét.“ stb. Így kezdi a „Pápai 
Lapok" folyó évi deczember 7-ikén 49-iki számában. 
A második bekezdésnél igy folytatja „Avagy nem 
leverő-e társadalmunk élete? nem, sorvadó pan
gása. Hol van az a kor, mely társadalmunk külön
böző rétegeit, az ugyanazon érdekek közé csoporto
sulás által össze olvasztó* stb.

Meg kell vallani, hogy biz ez igy van, s lesújtó 
szomorú képét tárja elibénk társadalmi viszonyaink
nak. Ugyanazon czikkben mindezt a közügyek iránti 
fagyasztó közönyünknek tulajdonítja czikkiró ur, 
melyet nézete szerint csak nemesen kell akarni-val 
véli felolvaszthatni.

De mikor az egyéni érdekek egymásnak átelle- 
nében homlokegyenest kiengesztelhetlen ellenséges 
állást foglalnak, például a minden előnyben részesülő 
jólét és a legsúlyosabb terhekkel sújtott nyomor vi
selői közt, lehet-e józanul érdekazonosságot képzelni? 
.... Es ha az ily hasonlatosságokat folytatnék a 
fölött, ami a társadalmi élet vegtelen terén történik: 
képletünk a rémületig elsötétednék s csak dermesztő 
kétségbeeséssel nézhetnénk jövőnk felé.

Szerencsénkre még sincs igy. „A történelem, 
de különösen az újabb kor találmányai, az ellenke
zőt bizonyítják, azaz, hogy jönni fog, mert jönni 
kell* egy oly kornak, melyben a gonoszságok minden 
neme lehetetlenné tétetik; mert mi sem lehetetlen 
az ember szelleme előtt, és mert nincs más ut. 
melyen a közjavak iránti átalános érdekegységet 
öszpontosítani lehetne.

Az erők öszpontositásának korszakát éljük, me
lyet az újabb találmányok idéztek elő, ez az első 
lépés, melyet okvetlen követ a második, azaz, az 
érdekek általános egysége, vagyis a czél, mely léié 
a társadalom jobbjai törekszenek. A mint méltózta- 
tik látni, már csak egy lépés választ el bennünket 
az eldorádótól.

De csak most veszem észre, hogy ép oly felü
letesen surranok végig ez ügy megbeszélése fölött 
mint czikkiró ur, ki megelégszik azzal, hogy jelezze 
azt, hogy a fagyasztó közöny tengődő helyzetünk 
oka — és csak nemesen akarni kell, hogy az vál
tozzék. De a fagyasztó közöny okát kifeledé. Megkí
sértem én a fekete festék újbóli felhordását, 
hogy utána annál alaposabban használhassam a ró
zsás színezetet. Hol is kezdjem csak? — hiszen a 
fekete színezet anyaga csak úgy tornyosul elém, 
szinte kábul bele a fejem! — Úgy hiszem legjobban 
teszem, ha magamon kezdem.

Van nekem egy kis házikóm, mely szomszé
doméhoz minden tekintetben hason!.t akár a tetőzet, 
akár az anyag, melyből épültek, sőt ha azt állítom, 
hogy egy időben épültek, nem sokat hibázok. Azon
ban a két ház közt még is van különbség annyiban, 
hogy szomszédomé valamivel hosszabb és udvarában 
egy kis kereszt épület is van, minélfogva '„-dal 
több helyiséggel rendelkezik, mint én : 
1870-ben fizettem házbéradó fejében szintúgy ő is 4.20

úgy van-e?--------1-ször a csiga maga építi házát,
nincs szüksége segélyre, mig az ember ha nem 
örökölheti, venni kell. Ha van miből, kifizeti, ne
vére tábláztaiba, aztán 42 évi részletben ismét a 
kormánytól veszi meg, hogy újabb 42 évre azaz 
örök időkre adósa lehessen, s ezért fel vau jogo
sítva sajátjának nevezni; ily teketóriát a csigák nem 
ismernek.

2-szor a csiga, az elkészült házával, melyre 
nem tartozik senkinek, tehát mint valódi sajátjával 
akkor indul útnak a mikor és a hová néki tetszik, 
és nem kér erre engedélyt semmiféle más csigától, 
s ha útjában találkozik nálánál húszszorta nagyobb 
csigával, ez utóbbinak sem jut eszébe, a kisebb, azaz 
gyöngébbet megtámadni, (ily gyávasággal csak az 
ember tündöklik,) hogy miért mer ő létezni és a 
vidéken élelmet keresni;— de nem is látta se nem 
hallotta soha senki, hogy egyik csiga a másikhoz 
könyöradományért vagy kegyelem morzsáért kutya 
alázatossággal nyöszörgött volna, azért aztán nem 
is található olyan sem köztük, kit az éhség ön
gyilkos sá gr a kény szentsen, mint Pék János 
volt honvéd tisztet.

Es az ember, kit Isten saját képmása után terem
tett?.......és felruházta őt szellemi tehetséggel, minél
fogva felemelkedik a véghetetlen űrbe, megméri az égi 
testek távolságát, súlyát, tartalmát, meghatározza azok 
pályáját pereznyi pontossággal, az elemekkel a leg
súlyosabb munkákat végezteti, egy másodpercz alatt 
63,000 mértföldre képes hirt küldeni, madárgyorsa
sággal ember s anyagot szállítani, rajzoltat a nap
sugarakkal, hivebben, mint azt emberi kéz tehetné, 
leszál a földgyomrába s kiaknázza annak kincseit, 
hogy azzal minden kigondolható jólétet és kényelmet 
szerezhessen magának s éppen azok, kik ezzel fog
lalkoznak, — küzdenek éhség és nyomorral.

Az imént festett néhány pillanatnyi rózsás szin 
után, de csúnya fekete szin ez megint! — ime az 
általános érdekközönbösség okozója. Az ember, aki 
a megmérhetlen elemek erejét képes volt meghódí
tani, saját magát még mindég nem bírta felszaba
dítani és megszégyenülve kell szemlélnie, az ösztön
től mozgatott csiga méltóságos magaviseletét.

Addig mig az emberek .a munka nemesít* 
eszméjét helyesen fel nem ismerik vagy be nem 
akarják látni, hogy az? aki a szemétgödröt tisztítja, 
ép oly fontos műveletet visz véghez, mint Leszepsz 
midőn a Szuecz csatornával világtengereket kapcsolt 
egygyé; mert mig ez, azzal könnyebbíti a közlekedést 
a fölösleg elszállítására, hogy a kanaanok lakói sa
ját zsirjokba ne fulladjanak, addig amaz a trágya 
előkészítéssel a termő talajt kimerülésétől óvja meg, 
azonfelül a csatorna építők nejei s gyermekeit való
ságos dögvészt tartalmazó levegő Leszívásától, ennél
fogva ragályos nyavalák keletkezésétől és imigyeni 
elpusztulástól menti meg. Itt úgy látszik, mintha 
a mérleg ez utóbbi javára billennék, mert mig amaz 
csak a zsirbafulladástól menti meg a túlbővelkedőket 
— addig emez, a sokkal irtózatosabb dög- és 
éhhaláltól!

De az Istenre kérem, ne mérlegeljük, 
kinek a munkája ér többet! — mert épen 
itt a g y ö k é r,... m e 1 y bői t á r s a d a 1 m u n k ö s z- 
szes bajai burjánzanak elő.... mig ha bár
mi néven nevezendő hasznos munka vagy 
foglalkozást egyenlő fontosnak ismerünk 
el.... abban meg az egyenlőség, testvéri
ség és érdek egység isteni magva rejlik.... 
Ennek kicsirázása pedig már meg is történt és vi
rágzásnak indul, s nem lesz okunk még egy hitvány 
csiga sorsát is megirigyelnünk, daczára, hogy nekik 
semmiféle lealázó, könyört nyújtó, nő vagy férfi 
segély-egyletre szükségük nincs.

Az ember, ki egy római bazilikát, milánói, 
strasburgi, kölni stb. dómokat tudott építeni, s 
Velencze és egyéb hasonló városokat, tenger, fo
lyamok. városok és Alpesek alatt bámulatos alag- 
utakat, nem kevésbbé bámulatos hidakat, a gyárak 
és egyéb gépezetek működése, szárazon és vizen, a 
gőzerővel való gyors közlekedés minden irányban és 
táviró, mint posta, ezen intézményekkel a kerek föld 
összes emberiségét örök időkre szétbonthatlau egy 
tömeggé idomító.

Ennyi szellemi sikert még egy Istennek is meg 
kell bámulnia. És az emberiség? — mindezek da
czára még mindég osztályozva áll!!! még pedig oly

1871-ben „ „ 5.60
1873-ban „ 8.40
1878- ban „ „ „ „ 6.60
1879- ben felvették az enyimet..........................leírt
ra, míg a szomszédomé magmaradt a tavalinál; sőt 
olyanokat is találtam a közszemlére kitett adókive
tési könyvben, kik szomszédomnál is kedvezőbbek 
voltak, de olyanokat is. kik mélámnál is jobban 
voltak sújtva. Tehát 8 év lefolyása alatt négyszere
sen emelkedett az adóm, mig a lakbér ez idő alatt 
20 " „-tel alászállott és ez idő alatt a ház is kopott: 
mert a rendes tatartozáson kívül értékesüléséhez még 
csak egy téglával som járultam és saját helyzetem 
sem javult egy krajczárral sem, mig szomszédom 
egy másik házat örökölt, egy harmadikat vett. — 
Bocsánat! csak most jut eszembe, hogy ő városi 
tanácsos! világos,.... bőgj- őt ez érdemeiért ju
talmazni kell!....... ismételve bocsánat tévedésemért.
De azért még is ha csak egy csiga tehetségével 
bírnék is, már rég hátamra vettem volna házamat, 
hogy oly községbe költözzem hol a jutalmazás má- ! 
sok rovására még nem dívik. Ha pedig ilyent az. 
egész országban sem találnék akkor legalább oda, 
a hol egészséges tiszta iható vizet kap-, 
hatnék.

Ha a csigának a tulajdonságát irigylendőnek 
találtam, akkor talán nem lenni* érdektelen e kis1 
állatkát egv kissé közelebrő) megtekinteni, váljon :

lealázólag, melyen a vandalismus és barbarismus 
bélyege, minden egyes haladó lépésnél mindinkább 
rikittóbban és botrányosabban ötlik szembe? — 
Nini! — talán harag ragadott el? Lám-lám! ebből 
is az látszik, hogy a túlh’evülés, ha mindjárt nemes 
is, de nem jó, de kecsegtetem magam azzal, hogy 
czikkiró ur jeremiádáit el fogja ejteni és annál 
inkább fogja nézetemet pártolni, miután ezen czikk 
folyamában azt is megtudta, hogy magam is a 
sújtottak közé tartozom, s még is rózsa színben 
látom a jövőt. Kohold Hergely.

Vidéki és helyi hírek.

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

A „Magyar Vidék“-ben közzétett pályázatra 
több munka érkezett, bírálat alá azonban csak a 
költemények vehetők; a pályázat többi tételeire vagy 
csak egy-egy munka érkezett, vagy az irók nem 
fogták jól fel a pályázatban kifejezett kívánalmat 
és oly munkákat küldtek be, melyekre pályázat nem 
volt hirdetve. Ezen munkák szerzőit felkérjük, hogy 
nevüket és lakhelyüket velünk tudatni szíveskedjenek, 
hogy munkáikat bérmentve visszaküldhessük. A be- 
érkezezett és bírálat alá veendő költemények követ
kezők: 1. Honfibú. Jelige: „Fessük zászlainkat fe
kete-pirosra, Mert gyász és vér lesz a magyar 
nemzet sorsa.* Petőfi Sándor. 2. Talpra magyar, hí 
a haza. Jelige: ugyanaz. 3. Hazám. Jelige: „Legyen 
olyan minden ember, mintha Zrínyi Miklós unokája 
volna. Harczoljon úgy minden ember, mintha egyedül 
rátámaszkodnék honja.* Petőfi. 4. Honfidalok. I. 
Hogy hí minket a világ? 11. Mik a magyar nők? 
111. Tél ne szállj le Magyarhonra. Jelige: „Három 
a magyar.* 5. Lelkesedés. Jelige: „Ti fekélyek a 
hazának testén, Mit mondjak felőletek? Hogyha 
volnék tűz kiégetnélek Égetném rósz véretek.* Petőfi.

A „Veszprém11 helybeli levelezője — „Polgár* 
— dicséroleg említvén fel lapunkat és kiadónk jól 
és díszesen felszerelt nyomdáját többi közt a követ
kezőket mondja: „A „Magyar-Vidék* múlt száma a 

, la]) kiadója által felállított uj nyomdában lett nyom- 
I tatva. A la]) igen csinos külsejű és oly szépen és 
jól van nyomtatva, hogy dicséretére válik az uj 
nyomdának. Az uj nyomda költséges felállítása arra 
mutat, hogy az uj lap jövője biztosítva van, minek 
városunk érdekében csak örülni lehet, mert mi sem 
képes az eddig nálunk létezett közönyt a közügyek 
iránt oly hathatósan eloszlatni, mint a feladatát he
lyesen felfogó helybeli lap.*

Antal Gábor ur, a helybeli nőegylet titkárja, 
a „Pápai Lapok* utolsó számában közzétett czikké- 
ben szerény, előtte mindeddig ismeretlen egyénisé
gemmel is méltóztatott foglalkozni, és a „Magyar 
Vidék*-ben tett megjegyzésemet annyira elcsürve, 
csavarva tálalta a t. közönség elé, hogy magam sem 
ismertem rá. Én nem azt kérdeztem, hogy titkár 
úr az egylet közlendőit miért teszi közzé a 
„Pápai Lapok “-bán, hanem, hogy miért nem közli 
azokat a „Magyar Vidék“-ben Erre t. czikk
iró úr nem felelt. — Volna még több megjegyezni 
valóm, de úgyhiszem e lapok nagyon tisztelt szer
kesztője sem fog a felelettel adós maradni azon 
czikkre, melynek a czáfolni akaráson kívül ez idő 
szerint egyéb czélja is volt. Egy nőegyleti tag.

Utánzásra méltó. A budapesti kávés-ipartár- 
sulat rendkívüli közgyűlésben — mint az .Egyetér
tés* 342. számában Írja — nagy szavazattöbbséggel 
elhatározta, hogy a k á v é h á z a k b a n e d d i g s z o- 
kásbán volt újévi naptárak kiosztása, a most 

' bekövetkező újévtől kezdve be fog szüntettetni. Nem 
volna jó nálunk is hasonlóképen cselekedni?

A helybeli korcsolya-egylet e hó 14-én tartott 
közgyűlésen jövő 1880. évi január 17-ére — gróf 
Esterházy Mór és az egylet hölgy tagjai védnöksége 
alatt - zártkörű jelmezbál rendezését határozta 
el; egyúttal a rendező bizottságot következőleg ala- 
kitá: elnök: Kolossváry Gyula, pénztárnok: Bermfll- 
ler Alajos, ellenőr: Bánfi’y János, rendezők: Baráth 
Zoltán, Bauer József, Kluge Ferencz, Marton Géza, 
Pál János, Proszt János, Szeglethy György, Szélessy 
Dániel, Szőcs József, Tóth Mihály, br. Wimmersperg 
Gedeon, Wolf Pál. A rendező bizottság ugyan 14-én



tartott ülésében a meghívók mielőbb szétküldése 
iránt a kellő intézkedést megtette; a belépti-díjat 
személyenkint 2 frt, családonként 5 írtban állapí
totta meg.

Következő gyászjelentést vettük: „Edelényi 
Szabó Lajos saját és rokonai nevében fájdalommal 
tudatja felejthetlen kedves nejének Edelényi Szabó L.-né 
született: Vial Karolinának folyó hó 14-én reggeli 
6 órakor. IS éves korában a vallás vigasztaló szent
ségének felvétele után tüdőgümőkórban történt 
gyászos elhunytét. A drága halott földi maradványai 
folyó hó 15-én d. u. 3 órakor fognak a róm. kath. 
egyház szertartásai szerint Sz.-László utcza 225. sz. 
háztól az alsóvárosi temetőbe örök nyugalomra té
tetni. Az engesztelő sz. mise f. hó 16. reggel 9 
őrekor lesz a belvárosi templomban. Pápa. 1879. 
decz. 14-én. Legyen békés nyugalma!“— A boldo
gult hült tetemei a gyászjelentésben említett idő
ben — a rendkívüli hideg daczára, számos résztvevő j 
által kisértettek örök nyugalomra. Legyen néki ! 
könnyű a föld, ki távol hazájából férjét követendő, 
közénk jött — meghalni.

Veszprémmegye virilistái. Gróf Esterházy Mór 
(Pápa) 28355.99. Gróf Festetich Ágoston (Dégh) 
28096.44. Kovács Zsigraond (Veszprém) 19817.62. 
Gróf Nádasdy Ferenc/. (N.-Ladány) 11359.47. Gróf 
Esterházy Imre (Réde) 10275.88. Báró Fiáth Fe
renc/. (Aka) kétszeres 4809.24. Báró Üclitricz Zsig- 
mond (Marczaltő) 4788.39. Gróf Erdody Ferencz 
(Dóba) 4594.64. Gróf Vallis Gyula (P.-Kovácsi) 
3714.55. Gróf Somogyi János (L.-Patona) 3461.—. 
(Folyt, köv.) — „Vpm.“

A „Gazdasági Mérnök" 1880. január elsejétől! 
kezdve hetenkint fog megjelenni, az eddiginél dísze
sebb kiállításban, minden száma rajzokkal gazdagon 
illusztrálva. Előfizetési ára egész évre 8 forint. A 
pénzek kiadóhivatalának (Budapest, üllői-ut, 24. sz.) 
küldendők.

Kérelem a jobbmódu szülőkhöz. A tél szigo
rúan köszöntött be és úgy látszik tartja magát, a

' legidősebb emberek is alig emlékeznek ily időkre, a 
hőmérő 18 21 R fokot mutat. Tyúkok és apró 
madarak csak úgy fagynak. Itt-ott az országutakon 
embereknek megfagyásáról lehet hallani. Többi közt 
a beállott rósz idő az iskola-ügyre is kártékonyán 
hat: mert ha a melegen felöltözött gyermekek a 
nagy hidegben csak sirás-rivás mellett érkeznek az 
iskolába, mily nyomorultak azon gyermekek, kiknek 
téli ruhájuk nincsen; természetesen az ilyenek vagy 
a tankötelezettségnek nem tehetnek eleget, vagy 
egészségüket koczkáztatják. Azon jobbmódu szülőket, 
kiknek fölösleges gyermekruhájok van. figyelmeztet
jük és kérjük, hogy azokat olyan gyermekeknek 
adni szíveskedjenek, kik téli ruha hiányában kény
telenek az iskolából elmaradni. — Legczélszcrübb 
volna a ruhákat az illető iskolák igazgatóinak átadni.

Veszprémmegye közegészségügyi állapota no
vemberben kedvezőtlenebb volt mint októberben: a 
légcsőhurutok és tfldőlobbok gyakoriak voltak.

Lövy Bernátné. a 27 kros bazár alapitója 
helyben e héten kapta BécsbŐl és egyébb nagy vá
rosokból a karácsom és uj-évi ajándékok nagy rak
tárát. melynek megszemlélésére a t. ez. közönséget 
ezennel felhívja.

KÜLÖNFÉLÉK.

Az angol consul. Schanghai-ból értesítette e 
napokban a brit kormányt, miszerint Shingben a theát 
fűzfa leveleivel nagy terjedelemben hamisítják. Ezen 
leveleket aprilban és májusban, tehát fiatal korukban 
összegyűjtik, s a nap melegének behatása alatt ke
véssé erjedni hagyják, megszáritás után pedig a tlieá- 
hoz igen hasonlók. A fűzfa levelek a szegény du
naiak által már régóta úgy használtattak; mint 
nálunk a szegény emberek a kávéhoz cichoriát adnak: 
15 év előtt azonban a chinaiak azon ötletre jöttek, 
hogy nyereséges üzlet lenne azokat a thea közé ke
verni, melyet a vereshaju barbárok (angolok) vásá
rolnak meg. Ekként a Schanghaiból szállított thea 
közé nem egyszer 10—15"(1 füzfalevél van keverve.

' s ebből olymódon évente körülbelül 20.0000 kgrm. 
hozatik forgalomba.

Malthus. angol lelkész és nemzetgazdászattanára 
„Essav on the Principles ofPopulation“ czimünnni- 
kájában, nyomatékos érvekkel bizonyította, hogy 
minden ország népességében hajlam van nagyobb 
arányokban nőni, mint annak táplálóképessége gya. 
rapszik: miből azután a világ legtöbb baja, különö
sen a szegénység összes következményeivel, nemkü
lönben a nélkülözés, Ínség, betegség és kora halál 
származik. Ezen tannak sok ellensége, azonban elég 
barátja is akadt. Az utóbbiak közé tartozott többek 
közt John Stuart-Mill, híres bölcselő, ki mondotta, 
hogy a morál csekély haladást fog tenni előre, inig 
a számos tagú családot más szemmel nézik, mint a 
milyennel a részegségre, vagy egyébb physikai ex- 
eessusra tekintenek. E napokban Nagy-Britanniában, 
Maltlmsian Leagne’* czim alatt társulat alakult egy 
orvos elnöklete alatt, ezélja pedig az, hogy az em
bereket Malthus népesedési törvényéül megismer
tesse, s igy az országot a lakosság túlságos szapo
rodásától megóvja. (Azt tartom nálunk se ártana, 
kivált az idén.)

O /S T O II.
Egy chinézer bölcs tanácsai.

..Mondj igazat: betörik a fejed.“ De ha pén
zed van és a hallgatásért fizetni tudsz, a hazugság
nál nagyobb bűnt is elkövethetsz és nem törik be 
a fejed, sőt képviselőjelölt in spe lehetsz.

Es ha peched van az eskünél, — ha t. i. az, 
kinek pénzét el esküdted, annak felvételéről egy 
általad kiállított nyugtát mutat fel, ez esetben fo
gadd tanácsomat, tömd be a száját pénzzel és gon
dold, hogy az elesküdött összeget fizetted meg be
csületesen kamatostul; ilyképen lelkiismeretűd — ha 
van - sem fog furdalni.

Szerkesztői levelezés.
Veritas. Ily valótlansíig elleneben legkinieletlenebbiil 

kellene eljárnunk. <le magunkat, érdemes munkatársainkat és 
miiveit olvasó közönségünket kíméljük.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

A „Magyar Vidék44 hirdetései.

Rosenberger Ignáczné
Pápán, szél-utcza

ajánlja a t. közönségnek jól felszerelt

kalap, sapka
szücsáruk raktárid;

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

zöltetnek.
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Lövy Bernátné
főtéren

karácsoni és uj-évi bazárját
deczemlier 18-íui nyitja meg.

Mindennemű czikkek gyermekek és felnőttek számára nagy válasz

tékban és a legjiitányosabb árak mellett.
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Tudatom a nagyérdemű közön
séggel, hogy üzletemben minden
nemű (koscher)

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

Miután Lőwy D. bécsi czéggel 
rendes üzleti összeköttetésben állok, 
tehetségemben áll, mindezen husne- 
mfleket fris és ízletes állapotban tar
tani. Tisztelettel

S t e r n ,/. 
szél-utcza.
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volt Reicher Ignácz-féle, jelenleg 
dr. Spiczer Mór, zombori lakos tulajdonát képező

cliínjüs feltételek .... llett szabad kézből eladó. Bővebb értesítést ad

I>r. Koritsehoner Lipőt, tlgyvéd. 
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Pápa, Nobel Ármin könyvnyomdájából. (Szélutcza.)




