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MAGVAR VIDÉK.
Előfizetési feltételek:

Egy övre......................... 6 frt.
Félévre......................... 3 Irt.
Negyedévre .... 1 frt. 50 kr.
Egy szitui áru ... 6 kr.

A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van. hová az előfi
zetések küldendők és a lap szellemi ré- i 
szét illető közlemények ezimzendők.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐTÁRSADALMI KÖZLÖNY.
--  —•--------------

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.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

Tisztázzuk a dolgot.
Antal Gábor ur a ..Pápai Lapok44 leg

utóbbi számában válaszol a lapunkban, a hírek 
rovatában megjelent. s a nőegyletre vonatkozó 
közleményekre. A hivatalos közleményekre vo
natkozólag „ama nő-egyleti tag“ múlt számunk
ban már megadta válaszát , mit mi ezúttal csak 
azzal toldunk meg, hogy Antal urnák az egy
let közleményeinek közlésére vonatkozó mente- 
getődzései oly naivok, hogy minden sorból 
csakis a ,.Pápai Lapok*4 kenyér-irigysége tűnik 
ki elpalástolhatatlan személyeskedéssel.

Határozottan visszautasítjuk azon vádat, 
jobban mondva: rósz helyen alkalmazott kortes
fogást, mintha lapunk a ..nőegylet kissebbité- 
sére törekednék44, — avagy ,,iránta jó indulat
tal nem viseltetnék.4*

Mi a humánismiist, és nem a szdkkeblílsé- 
get; az önzetlen emberszeretet, nem a kicsinyes 
dicsvágyban leledző olcsó jótékonyságot, és nem 
minden áron való brillírozni akarást irtuk zász
lónkra : s hogy ezt, a nyomasztó szükséghez 
képest, a mikor ez ország-, sőt világszerte va
lóságos vészkiáltásává vált ma már az igaz 
emberszeretetnek, a népkonyha felállításának sür
getésével csak annál magasabban lobogtatjuk: 
ily értelemheni működésűnkkel szemben csak a 
roszakarat rágalmazhat bennünket azzal, hogy 
mi a nőegylet ellenségei vagyunk. azon nő
egyletnek, melynek áldásos czélját és működését 
nálunk senki jobban fel nem fogta, és nem mél
tányolta.

Kijelentjük másrészt, hogy mi a nőegylet
től valamint a többi összes helybeli egyletektől 
illetőleg toll vivőitől elvárjuk , és joggal elvár-

1 hatjuk, hogy lapunknak, mint kiválókig helyi 
érdekű lapnak, hivatalos és közérdekű közlemé
nyeiket beküldjék, — akár létezzék hivatalos 

! trombita, akár nem. Mert jótékonyczélu egyle
teket. — melyek ügyei kell, hogy mentül 

i szélesebb körben terjedjenek el, ilyeneket isme
rünk. minden rendelkezésünkre álló mód- és 
eszközökkel támogatni akarunk, — de ezzel' 
egy monopolizált, tehát homlokegyenest ellenkező 
„Pápai Lapok egyletet44 soha!

Lapunk méltósága ellen vétenénk, ha Antal 
urnák azon tettét, melyszerint egy másik, s a 
legjobb akarattal irt közleményünket elferdíteni 
jónak látta, s elhallgatva nagy bölcsen az érte
lem hangsúlyát, sorainkból olyasmit magyarázott 
ki, amit az elfogultság és vak előítélet igen: 
de tiszta józan gondolkozás ki nem magyaráz
hat erővel sem, mondjuk : lapunk méltóságával 
össze nem férő dolog lenne. Antal ur ama tettét, 
megfelelőleg és hason értelmit szavakkal torolni 
vissza. Csak annyit : hogy tehát csakugyan volna 
az igen tisztelt tanár urnák elég statistikai 
adata azt kimutatni, hogy több az öngyilkossági 

í eset oly helyen, hol népkonyha van, mint a hol 
nincs?! — Ejnye no! — ehhez már aztán csak
ugyan nem volna ám elég csupán a nőegylet 

i titkárjának lenni, hanem minden egyes öngyil
kosé is egyszersmind.

Soha se tessék „az ügy érdeme44 és „a 
nőegylet iránti érdekeltség44 ürügye alatt velünk 
azt elhitetni, hogy senki ellen polémiát folytatni i 
nem akar; mert czikkében különben a „Magyar 
Vidék4* munkatársainak vérmérsékletével nem 
bíbelődnék, s gyermekes polémiájának egyéb 
anyagot nem találva, a munkatársak x, y és z 
névbetüit nem háborgatná.

Ezen x, y és z urak szerény emberek, 
távol minden magasabb igénytől; ők csakis a 
közügynek szentelik erejüket. — Az x, y és z 
urak senki tanácsára nem szorulnak, mint 
higgadt önálló és saját fejükkel gondolkozó 
emberek, legjobb belátásuk és meggyőződésük 
szerint fognak cselekedni és nem törődni azzal, 
hogy mit álmodott Antal ur 5 évvel ezelőtt, 
hanem minden jelenlegi társadalmi mozgalmat 
éber figyelemmel fognak kisérni. Azt joggal tehetik, 
mert régen volt azon idő, mikor bizonyos kö
rök : hazafiságot, sajtót, stb. monopolizáltak. A 
„Magyar Vidék44, melyről 5 évvel ezelőtt nem 
álmodtak, él, élni fog, nem egyesek ambi- 
tiója, hanem a nép jóléte fölött őrködni 
és a közügy érdekében működni fog.

Egyebekre ha tetszik : tessék folytatni 
most már a polémiát; mi e téren átaljuk azt 
— azért átadjuk a szót. x y z.

Nyilt levél húgomhoz.
Kedves búgom!

Midőn felszólításodat vettem, hogy ezentúl kü
lön leveleket, még pedig — miként nyomatékosan 
megjegyzéd— előtted érdekes tartalmuakat, intézzek 
hozzád, sokáig haboztam, miről Írjak. De végre 
eszembe jutott, hogy talán érdekelni fognak téged a 
lányok iskolai életére és tanulmányaira vonatkozó 
nézeteim.

Jelen levelemben e hármat akarom röviden 
érinteni: a növendék-lánynak tanárai irányában ta
núsítandó magaviseletét; tanulótársaihoz való viszo
nyát; és végül a női kézimunka jelentőségét.

Ami themám első pontját illeti, úgy tapasztal
tam, két végletes irány kezd a mai ifjúság körében 
lábra kapni: egyrészt az iijonczoknálmerész, nagyon

T Á R (' Z A.
A boldog prímás.

— Rövid, de igaz történet.
Ramn ist in dér kleiusten Hütte 
Für ein............................................

A ki ezen igénytelen tárczában pikáns idyllt. 
vél találni valamely eminentia életéből, az tegye 
félre a lapot, mert olyant nem talál.

Az én prímásom, tárczám hőse, se nem her
czeg, se nem pap, még kevésbé pedig erainentiás 
ur, noha megvallom, hogy az eminentiát megérde
melte a hegedű lésbő 1.

Mert hát az én prímásom igazi, barna czigány- 
primás.

* **
A 60-as években volt.
Én akkor a deákok ama klasszisába tartoztam, 

kiknek nem szabad sem kávéházba járni, se szere
tőt tartani, de szabad az utczán pipázniuk pardon ( 

szivarozniok.
De hát e deákok velem együtt régi jó szó-j 

kás szerint épen azt tették, amit tenni nem volt 
szabad. Volt bennünk annyi spiritus és ősi szabad
ságszeretet. hogy a „nem szabad44 kifejezést kiáll-; 
hatatlannak, zsarnokinak ismertük lel.

Azért hót eljártunk a kávéhúzba, noha a pedellus | 
korántsem osztotta vélemény ünket e tér neutralitása (

fölött. De ezen skrupulositáson is segítettünk. A 
kávéháznak két ajtaja volt két ellenkező oldalon, — 
a pedellus pedig csak egyen léphetett be egyszerre. 
Ily esetben — talán szükségtelen is mondanom — 
a szökés hasznos volt. Persze megtörtént az is, 
hogy a pedellus liliszter ruhában jelent meg. s mi
kor dákónk a legelegánsabb slágerra már készen 
állt kezünkben, a sok brodsitzer pedig majd elnyelte 
a labdát, meg a kiguberált hatost, akkor állt előt
tünk a büntető arkangyal a pedellus képében. Ekkor 
azután ki kellett ám szúrni a szemét, hanem akar
tunk hüsülni és még azonkívül carcerkopekokat 
fizetni.

De nemcsak hogy kávéházba jártunk, hanem 
szeretőnk is volt mindegyikünknek, —csak a sziva
rozás jogút engedtük át meg kegyesen azoknak, kik
nek törv. értelmében nem volt szabad az utczán sziva
rozni. s kik e szép jogról éjjel-nappal álmodozva, 
néha a mellettük elhaladó professor ur előtt is meg
feledkeztek arról, hogy szájukban a szivar, fejükön 
a kalap.

Szeretőm volt. Egymásután több is volt, mig 
aztán meghazudtolva a természetes fejlődést, pillan
góból báb lettem, de úgy, hogy pillangóvá már 
többé nem lehetek.

Közös sorsa ez a nős embereknek!
Szeretőm volt I’*** megye egyik csinos falujá

ban. Ezt látogattam meg, valahányszor a nagy va-

kátió beállt. A nyári hónapok azon vidéken a bú
csúk ideje, én pedig igen nagy barátja voltam az 
eféle muriknak.

Augusztus 20-án G*** mezővárosba voltam hi
vatalos az én angyalommal es hozzátartozóival a 
szolgabiró házához.

Vendégszerető ház, az isten áldja meg mind a 
két kezével!

Elmentünk. Én legalább a világért nem ma
radtam volna el.

Jól mulattunk, de többen csak látszólag.
Az utóbbiak közé tartozott a házi kisasszony, 

az én csekélységem és a szolgálatot tevő zenetársulat 
prímása.

A házi kisasszony gyönyörű leány volt, sokkal 
szebb, mint az én kedvesem; ennélfogva senki sem 
csodálkozhatik, ha én a nálam vagy két évvel idősb 
Arankával sokkal többet jártam a csárdást mint az 
én Mariskámmal.

De Mariska nem vette észre hütelenségemet, 
azért valóban jól mulatott, s úgy rémlett előttem, 
mintha ő is híve lett volna a „variatio delectat“-féle 
elvnek, mert a íróiamnál jóval csinosabb szolgabirói 
írnok nem hányt borsót a falra, midőn neki ud
varolt.

No, de ez nem tartozik a dologra. Ez nem 
bosszantott engem annyira, mint a házi kisasszony 

| — irántam tanúsított s azon este permanenssé lett



is bizalmas, mondhatnám szemtelen magaviselet; 
másrészről a leányoknál felénk bizalmatlanság ta
náraik irányában. Sajnos, de úgy van! — Az itjon- 
czok fonák magaviseletét többnyire hamar megtöri a 
tanár magát érvényre emelni.tudó tekintélye; de a 
leány-növendékek közt általán elharapózott bátorta
lanság megszüntetése már több figyelmet és fárad
ságot igényel a tanár részéről. Pedig van-e balgább 
és nevetségesebb, mint bizalmatlankodni azok liánt, 
kik életüket az ifjúság nevelése — és képzésének 
szentelték? Tiszteletteljes, de bátor es bizalmas 
magaviselet illik a növendékhez, valamint szülői, 
szintúgy tanárai irányában is.

A tanuló leányok egymásközti viszonya, egy
más irányában tanúsított magatartása is általában 
több kívánnivalót hagy fenn. Hiányzik benne a 
gyöngédség és a szeretet, a nőiesség ezen kritériu
mai. Helyüket a szerfölötti érzékenység foglalja el, 
mely gyakran a legszorosabb barátság kötelékeit is 
megszakítja. Fgy csekélység, egy odavetett szó — 
és kész a lányok közt a harag, mely az illetőket 
kölcsönös bosszantgatásokra ingerli. — Hogy az 
egyenetlenség a növendékek úgy szellemi mint er
kölcsi előmenetelére nagyon hátráltatólag foly be, 
nem szenved kétséget. Az ember társas lény, neki 
minden lépten-nyomon szüksége van a többiek tá
mogatására ; embertársai jóindulata nélkülözhetetlen 
alapföltétele boldogulásának minden viszony és kö
rülmény között — az iskola falain belül ép úgy, 
mint künn az élet göröngyös utjain. Nem mondom, 
hogy egész környezetünkkel barátságot kössünk; — 
a baráti viszony minél kevesebbekre szorítkozzék, 
csak olyanokra, kik a barátság nemes eszméjét fel
fogni képesek; — de a társaink iránti előzékeny 
jóakarat kötelességünk, ha magunk is czélt érni 
akarunk. — Állításomat nem egy példával tudnám 
illusztrálni, de fölösleges: hiszen, amit mondtam, 
régi igazság, melyhez kétség nem fér.

Eljutottam kitűzött tárgyam utolsó — legfon
tosabb — részéhez. — Mai hölgyeink nagy része, 
különösen a felsőbb tanintézeteknek a tudományok
ban buzgolkodó lány-növendékei, fitymálva tekintik 
a kézimunkát, azt tanulmányaikkal szemben másod
rendűnek tartják. Mit nekik hímzés, kötés, varrás,— 
nekik, kik a divatos műveltség mennyei forrásából 
menthetnek! — Nem szabadna feledniük e t. höl
gyeknek, hogy nemükre kiváltképen illik Lasker 
talpraesett meghatározása: „A nevelés feladata, min
den gondolható helyzetre előkészíteni; a helyzetekre 
felkészülve lenni, a műveltség tartalma." Már pedig 
a nőnek hivatása áldásdús működés a családi kör
ben. S habár az élet örömei szaporítása és nemes
bítése végett neki is mulhatlannl szükséges a tudo
mány mezején körültekinteni, — de a tág tér be
barangolása az erősebb nemnek jutott feladatul. — 
Már a középkorban is bírtak a természet eme bölcs

i berendezése homályos tudatával, — csakhogy akkor 
I meg a másik, szintoly észszerütlen végletbe estek és 
| a nőnem elől teljesen elzárták a művelődés útját. — 
Én nem tartozom azok közé, kik szüntelen a „régi 
jó idők“-et óhajtják és sóhajtják vissza, de meg
vallom — a megilletődés egy neme fog el, mikor 
olvasom, hogy ama „régi jó idők"-ben fejedelmi nők 
sem röstelték a rokkát pörgetni, sajátkezüleg szőtték 
az öltönyt az egész család számára. 0 saneta sim- 
plicitas, rég letűnt a te csillagod a női erények 
egéről! .

íme, ezek volnának az én nézeteim. Nagyon 
I örvendenék, ha a tieiddel találkoznának s ezt velem 
I tudatnád.

Addig is Isten veled! Weiss Lipot.

A nagy világból.

Politikai heti szemle. 
Ausztria-Magyarország.

A bécsi reichsrathban a hadsereg létszámának 
tiz évre való megszavazása felett e napokban dűl el 

I a koczka, s hihetőleg a kormány javaslatának győ
zelmére. Ő felsége ugyanis az alkotmányhíí párt ve- 
zérférfiai előtt oda nyilatkozott, hogy tekintettel az 
európai constellátiók jelenlegi állására, minden a 
hadseregnél eszközlendő változás magára az alkot
mányra válhatnék végzetessé, egyébként biztosítá 
király ő felsége az alkotmányra féltékeny kisebbsé
get, hogy a kormány netaláni abbeli szándékát, 
lmgv rendszerváltozást inauguráljon. a leghatható- 
sabban ellenezné. — A magyar országgyűlésen a 
kisbirtokosok földhitelintézetének viszás helyzete sok 
port vert fel. 44000 forintra menő sikkasztás képezi 
az érdekelt vezérigazgatók vita tárgyát. Mégis csak 
„boldogok a szegények, mert övék a — menyország.“

Németországban
a szakadás a czentrum és Bismarck közt folyton 

nagyobb mérveket ölt. Az elobbeni csalatkozva látja 
magát, a várva várt engedmények kimaradnak, s a 
nemzeti és liberális pártnak sincs oka azon nagyon 
örülni. — A személyes politika nincsen tekintettel 
pártra vagy szövetségesre, valamint a hálához semmi 
köze. A személyes politika és uralom — önczél.

Francziaországban
a költségvetési vita befejezése után az ülésszak végét 
éri, aztán a minisztérium kiegészítése, illetőleg re- 
constructiója kerül napi rendre. Napóleon herczeg 
képviselő-jelöltségre áspirál a charentei választó
kerületben.

Oroszországban
a merényletek folyton járják. Nyomára jöttek 

egy összeesküvésnek, mely a czár téli palotájának 
légbe röpitését tűzte ki feladatául. Kiáltványokat 
bocsát ki egy titkos forradalmi társaság, melyekben 
a személyek egyenként felsoroltatnak, kiket áldozato
kul szemelt ki az alattomban működő vad szenve
dély és desparátió. I)e mindezen belső háború mellett 
rá ér az orosz kormány,

Törökország
feldarabolásán dolgozni, s befolyását arra felhasz
nálni. hogy a montenegrói szövetségesnek is jusson 
a zsákmányból.

___ VIDÉKI LEVELEZES.

Kaposvár, 1879. deczember havában. 
Tekintetes szerkesztő úr!

A híres Gőthe a többek közt azt is megmon
dotta, ha valahol levelünket várják, úgy .jobb sem
mit Írni, mint nem Írni.* Sajnos, de jelenleg ezen 

, alapelvből indulok ki én is, mert minden jó akaratom 
I mellett sem tudnék semmi különös újságot Írni és 
jegyzőkönyvemnek az újság rovatra szánt lapja a 
szó szoros értelmében: tabuin rasa. Minek azon
ban egyszerű oka az, hogy tulajdonképen nálunk 
semmi újság nincs. Már hogy is volna, mikor nem 
is lehet. — Időjárásunk valósággal szibériai; ezzel 
ugyan nem sokat mondtam. mert t. szerkesztő ur, 
valamint lapjának becses olvasói azt épen annyira 
ismerik, mint én; no de hozzá teszem, hogy miért 

I mondom ezt. Tiz nappal ezelőtt 4—5 napig iszo
nyatos fagy és hidegség volt nálunk, jelenleg pedig 
már 5—6 napja kevés szünettel folyton esik a hó 
úgy, hogy az utcza közepén eléri majdnem a 80 
czentiméter magasságot; a gyalogjárdán egy kissé 
alacsonyabb, de nem ám azért mintha azt elhány
nák vagy elsöpörnék, hanem, mert vannak szegény 
emberek , kiknek menni kell ha szakad is és igy ezek 
egy kissé letapossák.

Ilyen időjárás mellett és ilyen közlekedési uta
kon természetes, hogy nem történik semmi. Hanem 
azért kevés újságot mégis mondok. A kaposvári izr. 
hitközségi iskolatanács elhatározta, miszerint két 
alsó osztályában a tanítás a téli hónapokban nem 
uyolcz, hanem kilencz órakor kezdődik. Ez ugyan 
czélszerü volna, ha értelme volna. De bármikor el
menjen az ember az említett iskola előtt, reggeli 8 
órakor már ott vannak a gyermekek és mivel az 
iskolatanács gondoskodott róla, hogy azok a reggeli 
levegőtől meg ne hűljenek, kilencz óráig ott fagyos
kodnak a kapuban.

Irodalom. Koboz István a „Somogy* szer
kesztője, a hírlapirodalom terén fáradhatlan buzgal
máért rendjellel ékesített, igazán derék férfin ismét 
egy müvet bocsátott a nagy világba. „A mii czime 
„Á tükörből*, mely a dunántúli megyék politikai, 
társadalmi, közgazdasági és irodalmi életéből van 
merítve.* — Kisfaludy Atala a vidéki és fővárosi 
lapok hasábjaiból bizonyára Pápán is ismert költő 
és írónő, kit minden kaposi a legnagyobb örömmel 
és tisztelettel vall földijének, összes költeményeit — 
1 kötetben — sajtó alá rendezte s már pár nap 
múlva meg is jelennek. Ugyancsak említést érdemel 
e rovat alatt a következő: Van nekünk itt Kapos
várott egy igen jeles tánczmesterünk, névszerint 
Dobói Dobay Jenő, ki egyszersmind vívómester 

mostanában pedig Írónak csapott fel. megírta 
ugyanis mesterségének, illetve „a kardvívás elmélete 
és története*, melynek első füzete e hóban jelenik 
meg. — No lám nem elég szellemi mozgalom az 
ily kis városban hanem annak pártolása és fel
karolása az aztán igazán kisvárosias, hogy ne mond
jam falusias.

Téli estéink mindinkább érdekesek és kelleme
sek lesznek. E hó 13-ikára ismét egy kellemes fel
olvasást reményiünk hallani, mely reményeink bizo
nyára nem is csalnak. Dr. Kosenberg Sándor hely
beli rabbi fogja ugyanis Lessing „Náthán a bölcs* 
czimü drámai költeményét ethico-aestheticai szem

közönyössége és szórakozottsága. Ez a szórakozott
ság annál inkább szeget ütött a fejembe, mivel — 
alig akartam, de kellett szemeimnek hinnem 
láttam, hogy szórakozottságának se én, se más va
lami gavallér, hanem a — prímás az oka; mert 
bármerre is forgattam a csárdásban, szemei mindég 
csak egy irányba néztek, a prímás felé.

Abba hagytam a tánczot, leültem s a borban 
kerestem vigasztalást, mig azután Mariskámmal együtt 
kocsira raktak —

Másnap ily tartalmú levélkét kaptak Mariskám 
szülei:

„Aranka nincs! Nem tudjuk hová lett, s mi 
lett, s mi lett belőle. Nem fordult-e kegyetekhez, 
vagy nem szólt Mariskának valami szándékáról? Vá
laszt kérünk e sorok áthozójától. Tisztelve.

D***-ék.
No ez szép dolog, gondolám, mialatt a szerdé- 

kes köcsögöt üritgettem, hogy Katzenjammeres 
gyomromat némileg helyrehozzam, (mert hát falu
helyen nincs muszka vagy szardella stb.) Mikor 
azután kanalam a feneket érte, egy nagyszerű eszme 
villant meg agyamban, amely kombináló tehetségem
nek csakugyan díszére vált.

Aranka, — a prímás, — szórakozottság, —i 
Aranka nincs.

Összefüggés nélküli gondolatok, melyekből 
bán a facit helyes volt:

„Aranka megszökött a 
számat törülve s cigarettára gyújtva.

„Ugyan-ugyan, hogy beszélhet olyat!?* mondó 
szemrehányókig Mariska. A többiek pedig nevettek.

„Ez a meggyőződésem,* — viszonzám, — 
„lehet, hogy tévedek, lehet, hogy igazam van,“ — 
s egy hatalmas szippantás után bölcs hallgatásba 
merültem.

** *
Évek múltak, Mariska férjhez ment — máshoz, 

nekem meg más szeretőm volt, s lerázva az iskolaport, 
— kenyér után néztem, hogy a magam s leendőim 
életét fentarthassam.

Hivatalos minőségemben egy alkalommal G*** 
mezőváros vidékére is vetődtem, s eszembe jutván a 
vendégszerető 1)*** ház, a fogadóban a család s az 
egykor eltűnt Aranka után kérdezősködtem.

Hát oly feleletet kaptam, melynek folytán ki
mentem a város végére az u. n. czigánypiitrikba, s 
a prímás laka után kérdezősködtem egy előttem 
eviczkélő s tenyerét magasan felem tartó rajkónál.

„Ott lakik a, oda hazsa van, ipen most hedegil 
a Lajcsi nak.

Beléptem A füstös konyha tűzhelye mellett, 
kit találtam? Arankát, G*** Arankát, ki épen prószát

azon- sütött. Beljebb
| a kis, de 

prímással*, mondám'mellett ült a prímás

lépve - Aranka nem ismert rám 
fölötte tisztán tartott szobácskábán asztal 

egy előtte álló 4 —5 éves 
gyönyörű kis fiúnak a Rákóezyt húzta. Egyik lábú
val pedig a mellette levő bölcsőt tartotta mozgásban, 
hogy a benne fekvő kis rajkó a Kákóczyba bele ne 
szóljon.

„Nos, hogy vannak ?“ kérdém az asztalhoz 
lépve, s kezemet a prímásnak nyújtva. „Talán bi
zony már nem is ismer? Emlékszik-e még ama 
bizonyos búcsúra — — — ?“

Most már reáni ismert a férfi is, meg az asz- 
szony is.

„llát bizony jól vagyunk,“ — feleié Aranka s 
odalépve férjéhez elsimító magas homlokáról a liolló- 
fürtöket és megcsókoló.

„Aztán meg az Isten is megáldott,“ teve 
hozzá a prímás mosolyogva. „mint látja tensúr 
négyen vagyunk, az ötödik pedig —“

„Nem hallgatsz!“ szólt közbe a nő s finom 
kezét oda szorító férje piros ajkaihoz, ki okosabbat 
nem tehetett, minthogy azt megcsókoló.

En pedig elbúcsúztam s mély gondolatokba 
merülve hagytam el a kunyhót.

Igazat adtam a költőnek:
Hamu ist in dér kleinsten Hűlte 
Für ein glflcklich liebend Paar. li.



A Mimben .lyhW-
Imi kónesséo-em szerint az említeti est hősét bővek- nnmk-íi liurk íni.i í T-eVi , í1 nag-' holdéi ej ü seg uialkodott, hogy kénytelen voltam bundámatAddig is S™ yÍiT-.K , ’ a' t tóétóz teaiStó' mel - Több jelenlevő „r

irio-v nvdtiöhnn -KaV®,,az tulaJd°n080k részéről is rosszalta ezen, az utazó közönség iránti közönyös- 
, r t bpn’f í" ív? 'í nal’okbau lííith Károly * séget. Gondolván, hogy talán a harmadik osztályú
Ivarticsoilfíl tóei'iterfí li. ■ V!?™16''010® / osetód-, tó-és terem flltve lesz, oda menteni, de ott legnagyobb
JA-CLL clVÖUlllcl. tóesitaitási leuyüzésiadók mogszüntetése iránti tör- meglepetésemre még hidegebb volt. — Megvagyok

kelh'í utasításokat

szükséges 
mit akar

. — Több jelenlevő ur 
az utazó közönség iránti közönyös- 

Gondolván, hogy talán a harmadik osztályú 
■s I terem fűtve lesz, oda mentem, de ott legnagyobb 

I vönvinM,.,, í'......  n.uivi luí- I meglepetésemre még hidegebb volt. — Megvagyok
ii'.1 hMHirtórt0!”* ;iIklll“!lval 'Árosunk kópvi- gyözíulve, hogy a nagyon tisztelt és városunkban 

........ .......■"■"■ a. Iiulitiaujt terjesztett be, mely szerint az közkedveltségben álló állomásfőnök ur erről mit 
de vúrosuukbaii| “*®“® '*■ "• lényllzesr adók, tehát a tekeaszta!-és sem tud és hiszem, hogy azoknak kiknek a termek 

1 ..ifArrnJ.,! JíitcKszobíi után fizetendő adok is szüntettessenek ' fűtéséről gondoskodni kellene, k...LJLá 
meg ; mely indítványát oly meggyőző pénzügyi, köz- ki fogja adni. a.
gazdasági és socziáhs érvekkel támogatta, hogy fel-1 A pápai polgári kör a napokban aláírási ive- 
szólalasa következtében a miniszterelnök is két bocsátott ki. Ajánljuk ezen aláirási iveket a t. 
nozzajaiiilt az összes liixusadók eltörléséhez, és az közönség figyelmébe, és óhajtjuk, vajha városunkban 
a kepyisololiaz altul is, határozattá emeltetett. A. az egyleti élet- és társas együttlét iránti közöny 
továiosikái ésok nagy részére liezve ez ügy existen- megszűnve, polgártársunkat erős ogygyé tömörülve 
tiahs kérdést képezvén, diszküldöttség által adtak láthatnék! 
hálájuknak kifejezést s egyszersmind mint fővárosi 
lapok Írják, az ország minden részéről érkeznek a 
képviselő úrhoz hála-iratok. Vájjon a papai kávé
sok is csatlakoztak-e? nem tudjuk.

Győrből értesítik lapunkat, hogy az ottani köl
csönös önsegélyző-egylet választmánya következő 
levelet intézte ugyancsak Ráth képviselő úrhoz: A 
.Győri kölcsönsegélyző-egylet* f. hó 10-én választ
mányi illést tartván, egyhangúlag és lelkesülten 
^Z!1':I'Z°G h,’szöllt“fot Nagyságodnak ama szives ön- j fogadhatók, ha tehát ilyen nagy vagy nehezebb su- 
íl'lalllozó tarado'zi'isilíól'f ínnlv.rt mrvl.r+ilnb n.lX_n<rtr/>1>n„ 11.... n: ..‘11. .1..... z.... I zzi-i

A karácsoni ünnepek küszöbén állunk. 1 
vöm tehát mindazon urakat és hölgyeket, kik övéi-1 
két valamivel meglepni akarják, <’ ' ....
tájékozatlanok, hogy engem kalauzul elfogadni mél- 
tóztassanak. Mi a kiválóbb üzleteket sorba fogjuk 
látogatni, és megvagyok győződve, hogy útmutatá
som mellett, csakis a legsolidabb legjobb és legol
csóbb áruk birtokába fognak jutni.

Tehát együtt vagyunk: mindenki a 
pénzkészlettel el van látva, tudja, hogy 
venni, tehát induljunk.

Ha jól emlékszem. A. tensasszony 
említette, miszerint férje szenvedélyes 
Tessék besétálni Iglauer úrhoz. Nézze kérem ott 
egy gyönyörű tajtékpipa, itt, kitűnő minőségű bo
rostyán vagy tajték-szivarszipka. Méltóztassék vá
lasztani. Talán drágának tartja mindezt? Kérem 
méltóztassék csak az ott álló hosszuszárucsibukot meg
szemlélni azon csibuk kedves férjét valóságos pasává 
fogja tenni. Dohányt is kaphat hozzá még pedig a 
legfinomabb fajtákból mert Iglauer ur egyszers
mind a szivar- és dohány különlegességek tőzsdéjét 
bírja.

Rögtön kérem! Bocsánat B. nagysám, csak a 
hosszuszáru csibukot és a dohányt segítem elcso
magolni, és megyünk tovább. ügy, méltóztassék! 
Egy tuczat szép inggel akarja kedves férjét meg
lepni? Kegyed pedig gyermekeinek akar örömöt sze
rezni? C. nagysám mint hallom testvérje számára 
legyezőt és finom glacékeztyüket akar venni? I).

előbb azt 
dohányzó.

Noszlop községben f. é. deczember 21-én uj 
postahivatal lép életbe, mely levél és kocsipostai 
küldemények felvételével továbbításával és kiadásával, 
valamint 200 írtig terjedő postautalvány és után- 
v ételi küldemények felvételével és kiűzetésével fog 
foglalkozni és a devecseri kir. postahivatallal napon
kint közlekedő gyalogküldöncz-postajárat által lesz 
összeköttetésben. Ezen postahivatalnál 2 kiló 500 
grammot meghaladó küldemények egyátalán el nem

...... > e' í • •/ "........................................ lih.il ii.jin uagj mg' nvjiraeuu ísu-
lelaldozó fáradozásaiért, melyet egyletünk adó-ügyében, lyu, az említett posta alkalmatossággal nem szállit- 
nem csak a magas képviselőházban hathatós szó-Iható küldemények érkeznek a devecseri kir. posta- 
noklatával, de a képviselőház ülésében is megezá- hivatalhoz, a czhnzett azokat, saját költségén köteles 
lolhatlan érvekkel támogatni s a képviselőház lég- i onnan elvitetni. Az említett uj postahivatal kézbesi- 
tekintélyesebb féríiait, ügyünknek barátul megnyerni' tési kerületéhez Pölöske és Noszlop községek, Pityó 
kegyeskedett, s ezzel nem csak a mi szerény egy- major, valamint Elemér, Kis-Bogdány, N.-Bogdány 
létünk, de egész Magyarhon összes segély-egyletei a' és Pálháza puszták fognak tartozni.
hála és elismerés köteles érzelmeivel adóznak Nagy-i Beküldetett. T. szerkesztő ur! F. hó 18-án este 
súgódnak. Fogadja stb. Győr, 1879. november 24. | 9 és 10 óraközt városunk utczáit oly sűrű köd, lepte

úr'peilig szeretetreméltó, kedves nejét akutja csinos Jj; JBI1IÍI>’ s- L oltók, Mersieh József, s. k. ) el,, hogy az ember, öt lépésnyi távolságra sem lát-
varró garnitúrával meglepni, mig E. tensasszony oly I' 
sok csecsebecsét akar vásárolni, hogy no!

Csak tessék velem jönni! Elég 1 
van ezen áruezikkekben és aki ott, hova ,vwmu .<«-, 
gom, nem lesz kielégítve, annak ajánlom, hogy al... , ; *.. , °. ---- z----- --r-~
legelső vonattal Párisim utazzék, ott mindenesetre | k,lw L's kiváló gondot fordít az összes ipai-
ltagyobb választékot fog találni. ügyi érdekeknek a sajtó utján való előmozdításává.

l)e ne menjünk mindnyájan egy helyre, mert i Az ‘'Párosokat nemcsak folyton tájékoztatja a leg- 
nem férünk be az üzletbe, ámbár a felsorolandó ke- 1* hasznos és utanzásramelto mozgalmak iránt, 
reskedőknek elég nagy helyiségük van. Ki egvsze-l«« az ‘l>‘«'agak gyakorlati fejlődésére is gondot lor- 
rilbbet és olcsóbbat akar venni az menjen Lövy d,,’ «J eljárási módokat, találmányokat
Bernátné és Steinberger Fáni 27 kros bazárjába 
<>tt igényeinek megfelelő árukat lóg találni; kinek! 
pedig több pénze van, az jöjjön velünk. Süsz Bér- . ■, ...
nát, Beck F. Sch warezstein Mór és Appel- ,UJ.abb ,.'.agv
féld C. urak norinbergi és diszáru kereskedőkhöz. | 111' 0,081 80
Hogy itt mi minden kapható, azt felsorolni nem va-| 
gyök képes mert sokáig tartana, nékíink pedig még; 
tovább kell menni, hogy a bevásárlással idejében ," 
készek legyünk.

Itt elkészülve tovább folytatjuk utunkat, és be
térünk Bermüller Gyula, Steiner Ignácz, Steiner 
Bernét, Kiéin Mór. Veber Hermann és Tausz Fii- 
IÖ|) urak divatáru üzletébe. Bermüller Gyula és 
Elein Mór urak üzletében, szövetárukon kiviül, még 
úri és női díszes nyakkendők, gallérok, manchetták,1 
ingek stb. kaphatók, de úgy ezeknél mint a fönti i 
üzletekben a divat és szövetáruk oly díszes válasz
tékával találkozunk, hogy nagyon tisztelt F. ur és j 
D. tensasszony zavarba jönnek, a szövetek solid ára, 
és az előttük l'elhalmazott szebbnél szebb úri és női 
szövetek, selymek, posztók, stb. láttára. (Folytatj.)

" ’ 1 • ” -v vál. tag. hatott s alig birt lélekzetet venni; az utczáu pedig
. no i ‘ Iparosok figyelmébe. Az év végén felhívjuk mű- sötétség uralkodott. Mit is jelzett a kalánderiom,

Csak tessék velem jönni! Éíég^ nagy választék: ve,t l's közfl^ye>k iránt érdeklődő iparosaink figyelmét hogy nem lettek a lámpák felgyújtva. I)ixi.
■ ■ ’ ■ ■' ■■ ■■ ' óva vezetni fo- a -^pigyai- Iparosok Lapjá“-ra. Ekitünően szerkesz- Kassán f. h. 15-én nyílt meg a népkonyha s

tett iparlap eddig a legtökéletesebb enemü szaklapok | mindjárt az első napon hetvenkét személy kapott
ingyen ételt.

Veszprémi levelezőnk Írja: L. György vesz
prémi szabólegény, Szabó Juliánnától, annak takarék
pénztári könyvecskéjét, egész, kicsi, összekaparitott, 
és takarított, pénzét ellopta s megszökött. Ez még 
nem oly nagyfontoságu esemény, hogy érdemes volna 
azt egy tőlünk távollevő lapban közölni, ha a dolog 
nem bírna azon érdekes oldallal, hogy az említett 
szegény asszony siket és gyengeszemü, mely testi 
hibákat azon elvetemedett gazember felhasználva kö
vette el a tettet. E jó madár köröztetik, de még ed
dig eredmény nélkül. — B.

Egy szívtelen gazda. Egy ismerősünk követ
kezőket beszéli: Herrmann János dereskei bérlőtől 
bérese egy kis tüzelőfát kérvén, de mivel már a 
„konvcntió" nem járt a lát, tőle megtagadta. A sze
gény család 10— 12 napig nélkülözte a melegszo
bát. mig végre egy másfél hónapos csecsemője a 
bölcsőben megfagyott, mig a másik 2 évest— ki a 
fagytól megdermedt — jó emberek ápolják’

A gabonaárak a múlt hetiektöl csak abban 
különböznek, hogy a jó minőségű búza 20 krral 
drágább, jó és középminőségü tengeri pedig 20 krral 
olcsóbb.

Városunkban meghaltak f. hó 11—17-ig: Ro- 
senfeld Ilka, leánya. Netti, izr., 4 hónapos, ráng- 
görcs. Edelényi Szabó Lajosné, r. k., 18 éves, 
tüdŐgíímökor. Baifeld Lipót gyermeke, Mór, izr., 
17 napos, gyengeség. Morvát Anna, leánya, Málvin, 
r. k., 14 napos, gyengesség. Kákli János, r. k., 32 
éves, tüdőgíímőkor. Bek Lipótné, izr., 74 éves, 
aggkor.

stb. ismertet szövegben és a szükséghez képest rajz- 
i bán is. A „M. Iparosok Lapja* szerkesztősége 
; központja a vidéki iparosok köreimének, amennyiben 

” jy régibb dologra nézve szívesen 
, I nyújt felvilágosításokat, útba igazításokat stb. A 
" lapot Gelleri Mór szerkeszti, ki egy évtized óta 

^ fáradozik a hazai iparszakirodalom fejlesztésén és a 
•• * I „Magyar Iparosok Lapját14, számos elsőrendű iró és 

1 a legkitűnőbb iparosszakférfiak támogatása mellett, 
oly magas fokra emelte, hogy bátran állítható a 
külföld legjelesebb ipar szaklapjai mellé. Ily szak
lapot minden értelmes iparosnak kötelessége volna 
pártolni. Melegen ajánljuk figyelmükbe. A minden 
héten egy nagy ivén, díszes kiállításban megjelenő 
lap ára egy negyedévre csak 1 frt 50 kr. Az előfi
zetési pénzek a kiadóhivatalba, Budapest, sugárút 
GO sz. alá küldendők. A kaszinók, olvasókörök és 
kávéházak figyelmét is felhívjuk e hézagpótló lapra. 

„Fehérvári Hiradó“ ezim alatt uj-évtől kezdve 
Székesfehérvárott Borosa Mihálj’ a „>Székesfejérvár“ 
volt szerkesztője szerkesztése alatt uj lap fog meg
jelenni; hetenkint kétszer és pedig vasárnap és csü
törtökön.

A kaszárnya-ügy a mai gyűlésen ismét napi
renden lesz. Óhajtjuk, hogy ezen városunkra nézve 
nagyfontosságu kérdés tárgyalásánál, a t. városi 
képv. testületnek legyen elég bátorsága kimondani, 
hogy kaszárnya legyen, és pedig Pápán, nem pedig 
messze a várostól. - Szükséges, hogy iparosaink 
és kereskedőink érdekeivel is számot vessünk, és 
azokat figyelemre méltassuk.

Intelligens csavargó. Néhány nap előtt egy 
kopott külsejű és közönséges kinézésű ember zak
latta tolakodó koldulásával városunk jobbmódu kö
zönségét. Látogatásával megtisztelte a plébániát, 
benedekrendüeket és a miseriéket azonkívül majdnem 
minden jobb módii úri háznál megfordult. Felmu
tatott papírjaiból kitűnt, hogy az illető intelligens 
ember. A koldulásban ritka ügyességet tanúsított: 
Először elkezdett latinul beszélni, magyarul és né
metül folytatta s francziául zárta be azt. Kivált a

Vidéki és helyi hírek.
Tisztelt előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal 

hátralékban vannak, azok beküldésére tisztelettel 
felkérjük.

Pápa város közgyűlése. A városi képviselő
testület ma d. ii. 4 órakor rendkívüli közgyűlést 
tart következő tárgysorozattal: 1. Lovas laktanya 
épitóshezi járulás. 2. Vásári italmérés bérbeadása.

Rajztanár jutalmazása iránti indítvány. 4. Vadas 
.József és Steiner József felebbozése rendőrségi ügy
ben. 5. Kovács Józsefné panasz kérvénye a rend
őrség ellen. (». l'szoda társulat kérvénye census 
szállításért. 7. Fogyasztási ádó újabb bérbevétele. 
8. Időközben beérkezendő egyéb tárgyak.

A háziipariigy. A városi iskolaszék által tud
valevőleg szükebb bizottság küldetett ki, a háziipar 
terjesztését ezélzó mozgalom megindítása végett.i . z.v i > 1111 ’z-i^.i i ’' 111 ii ii nini Liláit i * ‘ ‘ ■ ni. . • ..................... ..... . ................ . ..
Ezen bizottság a napokban gyűlést tartott, melyben latin nyelvben nagy jártasságot mutatott, mert e 
Gy’.rácz Ferencz fir lelkes felszólalására házi ipar-! nyelven addig B„.i«>,l

'késztől te velezés,
E. M. Devecser. Dolgozatait szívesen vesszük. Az igéit 

foh tatást kérjük.
M. Gencs?

ti s. üdvözlet. ígéretéért köszönet.
Fakó Pinty. Jóakaró tárnicsáért fogadja ,köszönetÜnket. 

a mennyire lehet azt követni is fogjuk. Érdekes leveleit 
mindenkor szívesen vesszük.

Veritas. Az ellen semmi kifogásunk, ha ön is „veritas**- 
nak nevezi magát; azt sohase gondolja, hogy az ön fenyege
téseitől bárki is meg fog ijedni. Az nekünk nagyon is mind
egy. hogy mit tűr ön el és mit nem. Azt ön senkivel sem 
fogja cliiitetni. hogy ha egy lap társadalmi kinövéseket, a 
eorruntiót. a demoralisatiót ostorozza, ha oly embereket, kik 
másutt a társadalom alját képezik és miiünk még vezérszere
pet is játszanak, mindenkorra lehetetlenné tesz, ha róluk az 
áhírczot kíméletlenül letépi, hogy az személyeskedéf.......!
a társadalomnak tartozunk, azon társodalomnak,

; mi ezzel 
  ......... . .....  . ........ .     mely né- 

f és aniivit beszélt. Iliig az ember melykor szántszándékosan vak. Azon ember, kire önnel „ezé- * .................................. ........... ................. i -- - - - - - rf ’ n......................I,...........i........... .......  i.«i................. r.iüi........... l.A«.MnA4>
•‘Ey lel alakítása luitároztatott el. Ilelvi viszonyaink hadarásait megunva, kívánalmainak eleget tett.
mellett s ............ ' ' ' . , i .. ............z. i. . i..«
ámbár meg kell vallanunk, annyi és 
egylet van már vá. r'
h’iie vájjon sikerül-e az egylet megalakítása, ha az *. 
ügy rendkívüli fontossága és a háziipar, a munka I............
eszmejenek életre' dósága minden nemesen gondol- ennyire sülvedni képes volt.

Beküldetett. E héten szerdán Czellbe utazandó,
I az indoház első osztályú várótermében a megérke- í

l loztatnak** a chinezer bölcs tanácsai felől vajmi keveset tud. 
I Különben ha ön jóakarónk, szívesen látjuk szerkesztííségünk- 

" ben. hol minden felvilágosítást szívesen megadunk, ha minket 

csiség egy áskálódó cgvénneí nem azonosítható, különösen 
....................... ‘3 oly vállalat ellenében elkö-

a bizottság máskép nem is határozhatott, I Midőn beszélni kezdett arcza szánalomra méltó ki-1 u< 11<U 111111><V11  ....... . ......... .................. ...................... .
iimr Imii v>i I l.m in> I.’ annyi és oly sokféle fejezést öltött, aztán siralmas kifejezést vett fel, meg fog hallgatni, nem lesz senki tintatartója. A küzerköl-

árosiinkban. lmgv kételkedni kel- mig beszédje befejezésekor már majdnem „pityer- ^Lég egy lískdlmló egyénnel nem azonosítható, különösen 
" ...........................«■.!!.- E totatódó csavargó városunkból uMonczol-H

tat ott. Szomorú az, hogy intelligens ember letere ‘

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

. .1......... ' 111111*11 II III IIIC.M II
kozó honfit és honleányt a háziiparegylet szükséges- | 
sóról meg néni győzné.
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A „Magyar Vidék44 hirdetései.
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Rosenberger Ignáczné

Pápán, szél-utcza

ajánlja a t. közönségnek jól felszerelt

kalap, sapka
és

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

zöltetnek.

0

ooooooooooooooooot

Tudatom a nagyérdemű közön
séggel, Imgy üzletemben minden
nemű

!Legnagyobb karácsom bazár!
BECK F.-nél. f

Miután raktáramban karácsom és uj-évi ajándékokból g’"5 

ig-erx rxsig'sr árulrészlettel Toixelr, 
kénytelen vagyok ezen nagy választékban levő árukat 

leszállított árakon eladni.
Játéktárgyak: gyermekekés leányok számára 5 krtól 99 krajezárig. Társas

0 ~r~ g füstölt busók 
ö «• >«• nyelvek, frankfurti prá- 
ö gai, bécsi és győri bvirstlik“
w salami, sunka stb. kaphatók.

Mintán Löwy D. bécsi czéggel 
rendes üzleti összeköttetésben állok, 

Br tehetségemben áll. mindezen husiit—
rf miieket l'ris és ízletes állapotban tar-
í tani. Tiszteletttel

JJ játékok: I0 krtól 95 krig.Tombola és ahhoz való tréfás tárgyak 2 krtól 50 krig.

Ajándékok urak és hölgyek számára:
Garnitúrák: kigyókő (serpentinstein), bronz, bőr, szalma, mozaik, tajték, fa. új-arany, 
új-ezüst,. korái, giinuni, schildkröte stb.-böl 50 krtól 5 írtig. — A tárgyak nagy 
választékiról, szépségéről és feltűnő olcsóságáról mindenki niegsyőzíidiietik.

Tudatjuk a nagy érdemű közönséggel, miszerint az egy év óta fennálló

SINGER .JAKAB és TÁRSA
ezég megszűnt, és az üzlet

G- S E T ZZ Z3
ezég alatt tovább vezettetik.

nagy érdemű közönségnek köszömdünket fejezzük ki, esedezünk az új ezég

________ SINGER JAKAB és
figyelniólm kitllniíi'ii felszerelt bádogmiivek, konyha- és szoba-lámpák,

s i zt

ulidőn üzletünk
tolása és támogatásáért. -

Egyúttal ajánlom a t. közönség f ' ...................
közök s minden e szakba vágó áruimat, molyok különösen

KARÁCSONI ÉS ÚJ-ÉVI AJÁNDÉKOKRA
SINGER JAKAB

támogatásáért a 
Tisztelettel

további pár-
TÁRSA.

konyhaesz-

nagyon alkalmasak. — Minél számosabb látogatást kór teljes tisztelettel

♦!«

Pápa. Nobel Annin könyvnyomdájából. (Szélutcza.)




