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Özv. gr. Batthyány Lajosné.

Régi árnyoldala az emberi nemnek, hogy 

legjobbjait a kortársak nem tudják kellően meg
becsülni, hogy legnemesebbjei teljes életükben 
folytonos üldözésnek vannak kitéve, és hogy 

azoknak, a kik magasztos eszméknek éltek s 

ezen eszmékért a harcz ezer 
veszedelemmel fenyegető meze
jére kiszálltak: e harezban 
gyakran a legméltatlanabb mó
don meg kellett bukniuk, el kel

lett veszniük. Sokratesnak a me- 
regpoharat ki kellett ürítenie, 
mert polgártársait az igaz élet
bölcsességre akarta tanítani. Ama 
nagy tanítót, kinek születése 

emlékét a lefolyt héten megün
nepeltük, keresztre feszítették, 

mert azt tanította, hogy minden 
ember felebarátunk, kinek ugyan

szeretettel tartozunk, moly
önmagunk iránt vagyunk. 

Henrik nemes szivét egy 
hatalom által kibérelt gyi- 

ölte meg. Martinovics és 
életének a hóhér keze 

vetett véget, — s a harmincz 
esztendővel ezelőtt szerencsétle
nül végződött magyar szahad- 

ságharcz hősei- és intézőinek sor
sa nem-e újból ama régi igaz

ság mellett tanúskodik, hogy a 

legdicsőbb életnek igen gyakran 

gyászos a vége?
Az 1848—9-iki szabadsái 

hősei között egyike a legdicsőbb alakoknak gr. 

Batthyány Lajos, „a 
mint őt Horváth Mihály találóan nevezi. Igenis 

martyr volt ő a szó szoros értelmében; mert 
küzdve minden rendelkezésén1 álló eszközzel az 

általa oly forrón szeretett nemzet jogaiért és 
szabadságaiért, nem feledkezett meg arról som. 
hogy a nemzetnek van törvényes királya. Es 
mégis el kellett véreznie, habár senkit jogában 
meg nem sértett, hanem csak kölcsönös jogok
ért küzdött! Gyászos volt n halála, és mégis (

azon
Ível
IV. 
sötét 
lók
társai

oly dicső! Ama utolsó éjben szenvedett kínos 
fájdalmak között ajkai nem nyíltak panaszra; 
és élete legutolsó perezében is csak ez a só
haja szállt az ég felé: „Éljen a haza!*

A történet arany hetükkel jegyezte fel e 
dicső nőiét. az utókor szadi

in. kir. felelős minisztérium 
elnökének; unokák

„politikai vértanú* 
mkat emel az első 

elitéit és kivégzett

i '

ÖZV. GRÓF JBaTTHYÁNY J^AJOSNE.
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politikai martyr,

ha, hogy ott három gyermeke nevelésének él
hessen, hanem a külföldre kellett mennie, azon 
külföldre, hol egykor boldogult férjével utazott 
s élete legszebb óráit élvezte.

Mai képünk e nemes özvegyet ábrázolja. 
A kegyeletnek adóját véltük leróni az ezelőtt 
harmincz esztendővel hazánkért elvérzett dicső 
férfin iránt, midőn hozzá méltó özvegye arcz- 

képét a tisztelt olvasó közön
ségnek bemutatjuk s a rendel
kezésünkre álló életrajzi adato
kat közöljük.

Özv. gr. Batthyány La

josné a Zichyek grófi ■családjá
ból származik s született 1816- 
ban. Férjhez ment gr. Bat
thyány Lajoshoz 1834-ben, s ti
zenöt évi boldog házasságát 
részint Pozsonyban, Pesten és 
az ikervári uradalomban, részint 
pedig férjével külföldre és ke
letre tett utazásokon töltötte. E 

boldog napoknak az 1849-iki 
katastropha vetett véget.

Batthány uradalmai confis- 
kálva lettek, s az özvegy grófné 
egészen 1858-ig külföldön tar
tózkodott. A honvágynak nem 
bírván tovább ellenállni, ez év
ben visszatért, s gr. Festetich 
Leótól a Veszprémmegyében fek
vő dákai uradalmat vette meg. 
Azóta nyáron át Pákán, télen 
pedig Budapesten lakik.

Szerencséjének s nagy meg- 
tisztelésnek tarthatja Veszprém- 
nemes grófné, kit első tisztjé-emlegetni fogják mim férfiút, ki vagyont, csa- 

ládi boldogságot 
gasztos eszméért: 
emleget mellette;
ják azon nőt. ki férje kiszabadítására mindent 

elkövetett, és a ki. midőn a szeretett férj meg
mentése lehetetlennek bebizonyillt — —

De el ti komoly képek,
Ti sötétség rajzati félre —----------------

Vagyonától megfosztva s szivében végte- 

fiijdalommal az özvegy grófné nem mene
külhetett az ikervári kastély csendes magányé-

és életet áldozott lel egy ma- 
— de a történet egy nőt is 
a késő unokák emlegetni fog-

a

Ion

megye, hogy
tői utolsó szolgájáig mindenki tisztel és sze
ret, s kit szélesebb körökben is résztvevő szi
véről, jótékonyságáról s nemes érzelmeiről is
mernek, a mi körünkben kereste s lelte föl a 
haza azon helyét, a hol honvágyát kielégítheti.

Szívből kívánjuk, hogy az évek hosszú sora 
a nemes grófné szive fájdalmát enyhítette legyen, 
s hogy férjének dicső emlékezetében azon vi

gasztalást lelje, melyre az egykor oly borzasz

tóan megrendült kebelnek szüksége van.
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Az újabb kor létesítései közt az általános 
védkötelezettség kétségkívül elsőrangú helyet 
foglal el. Az általános védkötelezettség majd
nem valamennyi európai államban életbe lépett 
és igy hazánkban is. inig egyrészt az általános 
védkötelezettség előtt dívott kasztrendszer, mely 
szerint a katona és ..czibiP* közt nagy különb
ség tétetett — megszűnt: másrészt a mozgó
sítás és háború a nép minden rétegét: gazdagot 
és szegényt egyaránt érdeklik és érintik.

Ugyancsak az újabbkor oda is törekedett, 
hogy a háború elkerülhetetlen bajait humanitás 
által lehetőleg enyhítse, a 1 
időkben szokásban volt barbarismust kiirtsa. ... 
különösen, hogy 
oltalmazza.

A „genfi 
diadalát látjuk a 

nllniiúhmi DtTgt 1 t 111 III Ul II. 
európai müveit állam által elfogadtatott és sze
rinte a sebesült és beteg harczosok, a kórházak 
és segély-egyletek sérthetetlenek.

A veres keresztes fehér zászló, mint 
az oltalom jelvénye és a humanitás jelképe, 
most már minden csatatér és katonakórház fölött 
lobog. Még a legelkeseredettebb harczosok is. ezen 
zászlót, felsőbb'hatalomnak tekintik: mély meg- 
illetődéssel capitulálnak azon hatalom előtt, 
melynek még a föld leghatalmasabbjai is alá
vetik magukat.

Ki a veres kereszt nagy és nemes müvé
ben részt vesz, az az emberiség azon nagy és 
magasztos feladatának teljesítésében, melyszerint 
a háború borzasztó következményeit enyhítsük is 
részesül és az édes tudat, mely szerint ezer 
meg ezer emberélet idejekorán érkezett segély 
által megmentetett, a legcsekélyebb jutalom azok 
számára, kik erejükhöz képest a veres ke
reszt nagy müvéhez hozzájárultak.

A humanitás nevében és érdekében, szivünk 
mélyéből óhajtjuk tehát, hogy Pápa város 
nemeslelkü hölgyei a legközelebb meg
alakulandó veres kereszt egyletbe 
minél számosabban lépjenek.

írói és polgári kötelességünknek tartjuk : 
a hölgyeinket ez alkalomul! csatlakozásra felszó
lítani. A kezdeményezők ismert buzgalma biz
tosítékot nyújt nekünk arra nézve, hogy a ve
res kereszt-egylet Pápán virágozni fog.

Hány derék és nemeslelkü hölgy van ha
zafias szellemű városinikkan. kiknek tetterejük, 
akaratuk és valódi emberszeretetök számára, a 
veres kereszt-egyletbe való lépés által tág tér 
nyílik. -- Igaz, hogy itt is, mint bármely ne
mes cselekedetnél idő és pénzbeli áldozat is 
szükségeltetik, igaz számítani kell arra is, hogy 
jöhet — mitől a gondviselés mindnyájunkat 
megóvjon — majdan oly idő, melyben a pápai 
veres kereszt-egylet élén állóknak sok bajjal 
kell megküzdeni, de történelmünkben számos 
példát találhatunk arra nézve, hogy a magyar 
nők a szükség és veszély napjaiban bátrak és 
áldozatkészek voltak : hisszük és reméljük, hogy 
olyanok lesznek ezentúl is ha a közíiaza java 
azt megkívánja.

A helységünkben alakulandó veres kereszt 
egylet nemcsak háború, hanem béke idejében is 
meg vagyunk győződve, áldásosán fog működni, 
a szegények segélyezését, a nyomor enyhítését, 
a valódi tiszta emberszeret etet fogja gyakorolni.

lm jöjjenek, sorakozzanak.' Pápa város 
hölgyei a veres kereszttel díszített fehér 
zászló alá, működésűket Isten áldása kisérendi 
és a siker nem fog elmaradni.

hadviselésnél régi 
risnnist kiirtsa, de 

a harczképtelenné tett katonát

conventióft-ban az emberiség 
hajdani hadviselés kegyetlen- 
A „genfi conventió" minden

I

A nagy világból.

Politikai heti szemle.
A hazi-iparrol.
Ismeretes n monda a hunok harczárói, inelv 

szerint a cataiauni mezőn, hol a hunok a nviigoti 
népekkel vívtak élet-halál-csatát, az öldöklő ütközet 
után mindkét léi részéről az elestek szellem-árnyai 
felkeltek és küzdöttek egymással tovább szaka
datlanul.

E monda egy komoly történeti igazságra em
lékeztet bennünket.

I



s ez pedig ismételjük valósággal nemzeti énlek ' 
s életkérdés a társadalma minden osztályaira nézve.

Ha lesz ugyanis virágzó iparunk, akkor lesz 
nálunk egészséges pénzforgás, szaporodnak a munkás 
kezek, lesz olcsó tóke, mely mellett a gazdát nem 
veri agyon az uzsora-kamat. Emelkedik az okszerű 
földmivelés, többet áldozhatunk közmivelodési és 
jótékonyczélu intézetekre. Társadalmunk nem fogja 
nyers terményeit olcsó áron külföldre pazarolni, 
hogy mint készítményeket drágán visszavásárolja, 
liánéin a feldolgozással munkát s keresetforrást nyit 
a maga körében sok ezer és ezernyi kezeknek, s 
itthon marasztal sok millió és millió forintot, melyet 
különben a külföldre kénytelen fizetni adó fejében 
:• kikészítésért.

Mindennek meggondolása egyszersmind egy 
komoly intőjel, mely sűrgetőleg hívja fel a társada
lom osztályait az iparnak, még áldozattal is fejlesz
tésére és legközelebb mint utegyenl (tőnek a házi 
iparnak részvétteljes lelkes felkarolására.

A házi ipar fontossága el van ismerve mindenütt 
s hogy a hol ezt a nemes ügybuzgalom kitartó 
melegséggel ápolja, ott nem is marad el a kívánt 
szép siker erre örvendetes bizonyitékót mutatott fel 
a székesfehérvári kiállítás.

A házi ipar meghonosítása mint már jelez
tük első sorban az intelligens osztály ügybuz
galmától liigg. s hol nagyobb számban van képvi
selve, mint például a városokban, hivatása e czélra 
szövetkezve, egyesült erővel megvetni az alapot s 
hatályos közreműködéssel mind nagyobb körben 
éleszteni iránta az érdekeltséget.

Hivatva van közelebb városunk értelmisége is 
e fontos ügyben mielőbb megindítani a szervező 

.mozgalmat. Itt is megvannak mindazon teltételek, 
melyek a házi ipar felvirágoztatását biztosíthatják.

Nézzük röviden, mi volna e tekintetben teendő? 
Véleményünk szerint legczélszerübb volna, ha 

egy e czélra alakuló egylet venné kezébe az ügyet. 
Ennek leiadata lenne kitartó buzgalommal oda tö
rekedni, hogy mielőbb megnyittassék városunkban 
• gyjól szervezett házi-ipaiiskola. Ennek felállí
tásában hathatós gyámolításra számíthat a város 
részéről, de segélyzést reményibe! a kormány ré
széről is.

Ezen iskolában a következő iparágak tanitat
nának.

Szalma ) ,
Gyékény ) fonás 
Vessző ) 
Kelekészités
Lom Műrészét 
Mű fa ragás 
Asztalosmunkák 
Könyvkötői munkák.

E háziipar-iskola két tanfolyamra lenne be
oszt', a: egyikben a felnőttek nyernének oktatást, a 
másikban az elemi iskolák fejlettebb növendékei. 
Magától értetődik, hogy az iskola felekezeti kü
lönbség nélkül felvenne minden tanulni óhajtó 
egyént.

A tanítás a szegény növendékre nézve teljesen 
ingyenes; csak a vagyonosabbak fizetnének a tan
eszközök használatáért évenként 3 Irtot.

Az egylet kebeléből választott bizottmány 
gondoskodnék a szükséges mintagyüjtemény beszer
zéséről a háziipar köréből.

l'gyane bizottmány a tanév végén kiállítást 
rendezne az iskola termékeiből s a kiállított tárgya
kat az iskola alaptőkéje javára elárusítaná. Meg
jegyzendő. hogy a készített tárgyak az iskola tu
lajdonát képeznék.

Ezen alaptőke létrehozatalát megkezdené a 
bizottmány még e tél folytán az által, hogy <■ czélra 
eg) kisorsolással összekapcsolt felolvasási vagy zene
estél) t rendez.

A bizottmány gondoskodnék továbbá a meg
nyitandó iskola felszereléséről, a szükséges munka 
anyagnak: gyékény, nemesfüz, s fonásra alkalmas 
szalma beszerzéséről. E végből rajta lenne, hogy a 
községi faiskolában, vagy más, a város által felajánlt 
telken minél több nemes fűz tenyésztessék, s oly 
buzafaj vettessék (olasz és közönséges tavaszi búza), 
melynek szalmája legczélszerühhen használható a 
fonásra.

Az iskola vezetésére mindenesetre rendes ta
nító szükségeltetik, ennek évdija fedezésére forrásul 
szolgálna egyrészről az alaptőke jövedelme, más
részről a város és a kormány részéről nyerendő 
segély. Itt megjegyezni kérjük, hogy a háziipariskolák 
felállítását a kormány szives készséggel gyámolitja. 
Igy közelebb a múlt évben a soproni háziipar-iskola 
segélyezésére 500 frtot adományozott.

Az iskolának növendékeket szolgáltatna első 
sorban a helybeli főtanodával egybekapcsolt tanitó- 
képezde. E képezdei tanulók alaposan elsajátítva a 
háziipar több ágait, később mint megannyi aposto
lai az ügynek működnének tanítói állomásaikon.

Különös figyelmet fordítana továbbá az egylet 
arra, hogy minél jobban bevonassanak az iskola 
körébe a helybeli szőlő és föklmives osztályok s 
iparosok gyermekei.

Az egyletnek feladata lenne az iskolát, a ta-,

uniók halailtaílt figyelemmel kisírni, s a tanultat 
berégzett szegény sorsi, kitűnő tehetségeket jutalmul 
munka-eszközökkel s luzonvns mennyiségű feldolgo- 
zandó anyaggal is ellátni, |,,lgv ilz ,,níi||ó n111I)kíStl.,z 
annál komi) ehken teremthessenek alapot, s szerzett 
ismereteiket haszonnal értékesíthessék.

Ki elismeri, hogy a háziipar fontos közérdek, 
Íz befogja vallani egyszersmind azt is. hogy ily 
módon, egy rendes háziipar-iskola szervezésével 
sokat tehetnénk e munka-ágnak terjesztésére s a 
népéletbe mintegy beoltására.

Tisztelettel említjük meg, hogy a háziipar ér
dekében már a városi hatóság is tett kezdeményező 
lépéseket, amennyiben Varga tanító urat a múlt 
nyáron Fehérvárra küldötte a háziipar tanulmányo
zása végett. Varga tanító ur megfelelt a bizalom
nak, szép gyakorlati ismereteket szerzett. Az általa 
készített tárgyak: szalmakalapok, vesszőkosarak, ke
fék oly kitűnő bizonyítványt szolgáltatnak szá
mára, melyek őt feljogosítják e téren is az alko
tásra. A városi tanács továbbá , hogy a háziipar 
nagyobb körre is kiterjesztessék a köz. iskolaszék 
által felhivatta az egyes felekezeti tanítókat. hogy 
\ arga urnái hetenkent bizonyos órákban vegyenek 
oktatást e gyakorlati ér'ókü tantárgyban. És hogyha 
magukat benne eléggi Kiképezték, hivatva lesznek 
belőle tanórákat adni a vezetésük alatt levő növen
dékeknek.

Elismeréssel adózunk a nemes intentiónak. 
Nem titkoljuk azonban egyszersmind azon meggyő
ződésünket, hogy ily utón oly lassú lesz a haladás, 
oly csekély az eredmény, hogy minden valószínű
séggel az ügy iránti részvét s érdekeltség elenyészik 
ismét.

Városunk egy nagy vidék előtt vezérszerepre 
van hivatva. Akár lakosainak számát, akár értel
miségét tekintve, megvárja tőle a közügy, hogy az 
elismert nemes czél megvalósításához ne elégelje 
meg a félrendszabályt. Ha szükségesnek látja a 
háziipar felvirágoztatását, terjesztését, tűzze ki fel
adatul ennek tanításához egy rendes háziipar-iskola 
felállítását is.

Óhajtott eredményt csak ily módon reményihe
tünk. Gyurátz F.

I r o d alom.
, Ország-Világ- czimíí. nagyobb képes családi 

lap megindítására vállalkozott Rautmán Frigyes, 
budapesti jó nevű könyvkiadó. Somogyi Ede. a Ma
gyar Lexicon szerkesztőjének felelős szerkesztése mel
lett. Az első füzet már meg is jelent, és mint pro
gramújából olvassuk : czélja a kellő pártfogolás re
ményében egy olyan .eredeti magyar képes házi és 
családi lapot* nyújtani, mint a minő az angolnak 
az ő .London News*-a, framziának az .lllustra- 
tion“-ja, és a német.Cher Land und Meer*-je; mert

- úgymond .Magyarországban is él elég jeles 
festő és rajzoló (hozzátesszük, hogy iró is) kik a 
külföldiekkel minden tekintetben megmérkőzhetnek" 
— — és „nem kételkedem, — igy szól tovább — 

hogy mihelyt vállalatom ismertté lesz, és szándé
kaim kellően méltánvoltatnak: lehetővé lesz téve 
reáin nézve, hogy kizárólag eredeti illusztrácziók- 
kal szolgálják t. olvasóimnak. Megjelenik kéthe
tenkénti 4 ives füzetekben, minden 2-dik füzet mel
lett díszes mflmelléklettel ingyen. Ára egész év 
10 frt. Nobel urnái megtekinthető és kapható.

Mindezek ép oly egyszerű, őszinte és igaz 
szavak, mint a minőket — ezen első füzet szép 
és jó kiállítása után csak várnunk lehet : s nagy 
örömünkre szolgál konstatálni, hogy ainily méltó 
bosszankodással óvtuk t. olvasó közönségünket múlt 
számú helyi híreink közt a ponyvairodalomtól, ép — 
oly, sőt kétszeres örömmel ajánljuk most becses 
figyelme és pártfogásába e valóban hézagpótló, s 
á 1 < í o z a t k é s z vállalatot.

Amint meg kellett támadunk a .Három Hu- 
nvady* czimfl .Több kitűnő költő müveiből szer
kesztett* fából vaskarika-forma munka előfizetési 
felhívását (tehát nem magát, a még ismeretlen 
munkát, mely Nobel ur könyvkereskedésében 
megrendelhető elrémitö sem mint vonzó, valóságos 
utszéli. csodabogár stilizálást! reklamirozásáért. ép 
oly kötelességünkben áll az irodalom és olvasó kö
zönség érdekében a legmelegebben ajánlani az .Or
szág-Világ* czimfl igazán üdvös és hazafias vállalat 
pártolását. Nem hord ez össze hetet-havat. s nem 
Ígér eget-földet képtelen áradozás és üres bombasz- 
tirozással, hanem rámutat egyszerűen a műre, hadd 
beszéljen az helyette! és ez azt mondja, hogy dús 
tartalma, mind' pedig páratlan, sőt nálunk szokat
lan szép kiállítására nézve a legnagyobb mérvben 
érdemes a támogatásra. Kívánunk hozzá állandó 
sikert és sok szerencsét'. s üdvözöljük értté a derék 
szerkesztőt és kiadót, kiknek nevei elég garantiát 
nyújtanak a vállalat biztos jövőjére.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
Minden hosszas ajánlyatás helyett röviden 

tudatjuk t. olvasóinkkal, hogy lapunk uj-évtöl

fogva mint eddig hetenklnt kétszer az eddigi ár 
mellett meg fog jelenni. Hogy lapunk ezentúl is 

a müveit közönség- igényeinek meg fog felelni, e 
lapok köré csoportosult munkaerők kitartása, a 
közügy érdekében kifejtett buzgalma, nemkülönben 

számos új helybeli vidéki, fővárosi és külföldi 
munkaerők csatlakozása kezeskedik.

Vidéki és helyi hírek.

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

Meghívás. Ö Felsége a királyné védnöksége 

alatt álló „veres-kereszt" országos segély-egylet 
tagjai, a pápai fiók-egylet megalakítása, esetleg a 
választmány megválasztása czéljából hétfőn f. hó 

29-én délután 3 órakor a városház termében 
tartandó közgyűlésre tisztelettel meghivatnak.

Városi közgyűlés. Ma, azaz f. hó 28-án d. 
e. 10 órakor rendkívüli közgyűlés tartatik. Tárgy
sorozat: 1. Virilis képviselők névsorának megálla
pítása. 2. Az árva- és alapítványi pénzek után a 
7" „ kamatláb leszállítása iránti kérvényt elutasító 
törvényhatósági határozat. 3. Bor-, sör, és pálinka 
mérésre szabályrendelet alkotása érdemébeni felhí
vás. 4. Időközben beérkezendő egyéb tárgyak.

A pápai izr. kitközség képviselőtestülete leg
utóbbi közgyűlésén elhatározta, hogy a tél tartamá 
ra hitközségben szegényei közt minden hó elején fát 
és élelmiszereket fog kiosztani, mely czélhól gyűj 
tőivet bocsátott ki. A gyűjtés szép sikerrel foly és 
az eredményhez képest a segélyben egyéb szegények 
is — felekezeti különbség nélkül — részesülni 
fognak.

Pápa-keszthelyi másodrendű vasút. Tapolczán 
a múlt napokban a kisebb bizotság a vasút építése 
ügyében értekezletet tartott, melyben több érdekelt 
is részt vett. A nagyobb rész azon óhajnak adott ki
fejezést, miszerint a tervezett vasút Jánosházából Sü
megen át Tapolczáig vezetetnék, de miután gr. Esr- 
terliázi Mór képviselője azon ajánlatot tette, hogy
ha a vaspálya Pápátol Devecseren át Tapolczáig és 
ismét Sümegen keresztül Jánosházáig építtetik ki, 
ő kész ingyen átengedni az erre szükséges terüle
tet. Határozhatott, hogy e tárgyban egy 12-ös bizott
ság menesztessék a grófhoz.

A tabi olvasókör f. hó 31-én (Sylvester estén) 
saját helyiségében tréfás tombolával összekötött 
társas estélyt rendez, mely alkalommal lapunk derék 
munkatársa t. dr. Goldberg Soma ur népszerű fel
olvasást fog tartani.

A honvédség köréből. Haas Dezső, (>9-ik zász
lóaljbeli tettleges állomásit honvéd gyaloghadnagy, a 

| m. kir. honvédségben viselt rendfokozatáról s czi- 
mérol önként leköszönvén, lemondása elfogadtatott, 
s honvédségi kötelezettségeinek tartamára a 64-ik 
honvéd-zászlóaljbeli szabadságolt állományába, mint 
őrmester besorozhatott.

Műkedvelői előadás. Mint devecseri tudósí
tónk írja: az ottani értelmiség legközelebb jótékony
czélu műkedvelői előadást fog rendezni. Üdvözöljük 
derék szomszédainkat!

Uj képes hetilap. Brankovics György szerkesz
tése alatt Wodianer F. kiadásában egy uj képes he
tilap jelent meg Budapesten .Kossuth* czim alatt, 
mely társadalmi, közgazdasági és ismeretterjesztő tai- 
tartalommal hetenkint egyszer — szombaton fog meg
jelenni. Előfizetési ár negyedévre csak 1 frt. Az F- 
lőfizetési pénzek Budapest IV. sarkantyus-uteza 3. 
sz. a. küldendők be.

Talált kincs. Széli Ignácz alispán ur szőlőjé
ben Szombathelyen, Szép Pál vinczellér fia jelenlé
tében a fődbe ásva egy cserép bögrében 333 db ré
gi ezüst és 5 db. aranyat találtak a napszámosok; a 
pénzek mind 1580 előtti időből valók s a tallérnál 
nagyobbak voltuk; a napszámosok, a kertészszel egy
ütt osztozkodtak, de nem egyenlő arányban, s ép ez 
szolgáltatott okot és alkalmat az összeveszésre s ve
le a felfedeztetésre.

Köszönetnyilvánítás. A pápai orthodox izr. hit
község által kiküldött könyöradományt gyűjtő és osz
tó bizottság köszönetét nyilvánítja az őrt. hitközség 
tagjainak, azon szives készségért, melylyel a képvi-



selő testület által rájuk rótt községi adó kulcsa után azt. hogy
....... ....... ’ « rejtély i10%-nyi pótadót a gyűjtőknek átadták, és mely által 

lehetővé tették azt. hogy tegnap 277 frt. 40 kit 
oszthattunk ki. Nem hallgathatjuk el köszönetünket 
azon két nem orthodox hitközségbeli orvosnak, kik 
felszóllitás nélkül járultak a könyöradományhoz.

Pápán. 1879. decz. 26. A bjjottság elnöke.
Megható jelenet folyt le decz. -24-én d. u. I 

órakor a helybeli evang. népiskola egyik osztályában. 
Vagy 70 gyermek sereglett össze az ott felállított 
karácsonfa körül, mely szintúgy mint a mellette ál
ló asztal meg volt rakva a szegények és gyermekek 
barátjainak kegyadományaival. Tiszt. Gyurátz ‘lelkész 
úr szívhez szóló beszédben emlékezett meg a jóltevők- 
rol, kik iránt hálára intette a gyermekeket. Aztán 
következett a ruhaneműk. Írószerek, sütemények stb. 
kiosztása, melynél a lelkész urnák kedves neje és Tom
pa k. a. segédkeztek. .Jelen volt Lazányi egyházköz
ségi felügyelő úr is.

• J Hymen. Hirsch Emma k. a.. Ilirsch Náthán úr. 
helybeli fakereskedő leánya a napokban jegyet váltott 
Thurman Zsigmond úrral. Sok szerencsét kívánunk!

Jótékonyság. Mádai úr. kávéházi helyiségében 
legutóbb megtartott tombola tiszta jövedelmét. 8 frt. 
51 krt. helybeli ínségesek javára, a polgármesteri hi
vatalnak átszolgáltatta.

Tizenötéves bajban sinlődik Hegyi György 
helybeli nyomorék, ki 15 év előtt egy alkalommal 
iszákosságának áldozata lett a mennyiben egy pin- 
czében hol dolgozott, több töltött palaczkot látott 
és egyedül lévén, egyet közülők felbontott, ajkaihoz 
emelt, de ugyanazon pillanatban iszonyú sikoltással 
elhajítva az üveget, összerogyott. A pálinkának vélt 
folyadék, — terpentin volt. A szerencsétlen hó
napokig küzdött a halál ellen, de végre mégis 
ugv, ahogy. — felgyógyult. Torka azonban az 
összégetés folytán annyira összezsugorodott és meg- 
szükült, hogy egy közönséges darab kenyéren órákig 
rágódott mig le tudta nyelni. — Ezen szánalomra 
méltó ember szerdán estve a legnyomorultabb álla
potban jött a városmajor istállójába és helyet kért 
éjszakára. Véber őrmester ur, — ki épen jelen 
volt, — az illető állapotát aggasztónak találtva. őt 
másnap orvos által megvizsgáltatta minek eredmé
nye az lön, hogy a szerencsétlen, kórházba szállít
tatott.

Valószínűleg váltóhamisítás. Pollák Ignácz úr. 
volt helybeli kávés, következő esetet közli: Ittléte 
utolsó napjaiban egy 150 forintos, elsején lejáró 
váltója, megmagyarázhatlan módon eltűnt. <> ezt 
csak akkor vette észre, midőn a váltót amortisálni 
akarta. Midőn a váltó eltűnését egy helybeli ur
nák említi, legnagyobb meglepetésére az illetőtől 
azon feleletet nyerte, hogy ő ily váltót vett 109 
írtért egy győri kereskedői ügynöktől, melyen azon
ban ő. t._ i. Pollák mint forgató szerepel. Midőn 
nevezett úr a váltót előmutatta P. abban rögtön az 
eltűnt? váltóra ismert, de határozottan visszautasítja

,■ Ő azon váltót mint forgató aláírta és ezen 
megoldása végett Pollák ur ’ 

érezte magát a törvényes lépéseket megtenni.
végett Pollák kénvszeritve 

................. „....................... . .
gyanúja természetesen azon egyenre esik kitol ne
vezett helybeli úr a ,'ítí :z’‘:....... n, “' ’-iU“

Tolvajlások. 
gónő f. hó 19-én 
padlásán elfogatott, 
lálta a jó madarat

váltót jóhiszemüleg vette. 
Hegyes Mari 26 éves csavar- 
Gvenes Pál rendőr által annak 

Á rendőr épen munkánál ta- 
............... .................. . midőn ruhaneműnk és élelmi
szerek összecsomagolásával volt elfoglalva. Ki
hallgatásánál kisült.miszerint különböző helyeken 
már hat ilynemű tolvajlást követett el.

Feljegyzésre méltó azon tény, lmgv karácsod
kor városunkban egy tolvajlási eset sem lett beje
lentve a kapitányi hivatalnak. Ez a ritkaságok köze 
tartozik, mert eddig még minden évben fordultak 
elő ilyenkor nagyobbmérvü tolvajlások. A lopott 
tárgyak legtöbbnyire élelmiszerekből, hidak, tyúkok, 
általában pecsenyéhez alkalmas házi állatokból szok
tak állani.

Még a koldust is meglopják. Szegény Náczi! 
Váltig mondogatta, hogy nem mutatja óráját, egye
düli vagyonát, de az ördögi’. H. volt kárpitos segéd 
alakjában addig unszolta, mig a szegény Náczi az un
szolásnak engedett, az órát nagy nehezen zsebéből 
kihozta, de az ördög sem nyugodott, kikapta Náczi 
kezéből az órát, elfujta a gyertyát és megugrott.

Elszalasztottá a rendőrség vagyis az őrjárat 
azon tolvajt, ki a heten Seb. .1. helybeli lakos pad
lását méltatta figyelemre. Midőn t. i. az őrjárat ne
vezett házhoz közeledett észrevett egy embert, ki vál
lán egy zsák búzával, a falhoz támasztott létráról 
lelépett. A járőrség rákiáltott, hogy mit müvei ilyen
kor? De ekkor uczczu neki vesd el magad a meg- 
szóllitott futásnak indult. A rendőr utániul. de mint-I 
hogy nem vette észre, hogy a tolvaj a zsákot vál
láról ledobta, abba megbotlott, végig vágta magát 
a síkos kövezeten, és mig ismét képes volt felállni a 
tolvajnak már nyoma sem volt.

Városnnkban meghaltak folyó' hó 18 21-ig: 
Péter Ferencz, r. k.. 18 éves, tüdőgümőkor. Ke
resztes .János, r. k.. 57 éves, tüdővész. Steril Alira- 
liám, leánya, izr., halva, gyengeség. Tóth .József, 
leánya. Közi, r. k.. 6 napos, gyengeség. Piriti 
Zsuzánna, leánya. Közi, h. h., 1 éves, görvelykor. 
Virág Ágoston, leánya, Loniza. r. k . In hónapos, 
légrekedés.

r.

G-aTooxxa-áxals.
PÁPA:

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

9 frt. 80 kr.. közép 8 frt. GO kr.. alsó 

D frt.. k. 8 frt. és a. 7 frt. 50 kr.
frt.. k. 6 frt. 40 kr. és a. 5 frt.20kr.

Tengeri: j. « frt. 20 kr., k. 5 frt. 60 kr. és a.
5 frt. 2o kr. 

Burgonya: 1 frt. lo kr. 
Széna: 3 frt. |o 3. 
Zsúp: 2 frt. 00 3 frtig.

l’ápa. 187!*. deczember. 21. 
WO1TA JÓZSEF, polgármester.

.Sxee/.’enxtői levelesén.
Dr. G. S. Leveledet vettem. A népszerű felolvasás sz - 

vegét szívesen közöljük. Legközelebb irok.
Becs. Lapunk a népkonyhával már nagyon sokat foglal

kozott; beküldöttjémk közzétételét nem tartjuk czélszerüiiek.
Zs. S. Budapest. Levelet irtunk.
B . . . . j en’lékl'.önyy&bo. te- ;ck bele

irni! De nem ám a „Magyar Vidék"-be.
Fakó Pinty???!
D. G. Budapest. Nem közölhetők. - A rövid mondatokat 

talán fel fogjuk használni.
Marton Ign. L. urnák. Az illető egyletnek nem volt 

semmi rósz szándéka.
M. V. Paris. Köszönjük. Legközelebb.
E. M. Devecser. Köszönjük. Ha Pápára jön látogasson 

meg. A helyi érdekű híreket mimiig szívesen vesszük.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

N y i 11 -1 é r.+)___
Helyreigazítás.

A „Magyar Vidék4 2-l-ik számában egy hirdetést láttam, 
melyben egy pápai „izr. betegsegélyző és temetkezési egylet" 
közgyűlést hirdet elnökválasztásra. Kötelességemnek tartom 
felszóllalni e hirdetés jogosultsága ellen, mert Pápán csak 
egy izr. temetkezési egylet van és ennek elnöke ez időszerűit 
én vagyok. Tudtommal pedig ez egyletnek elnökválasztá a 
Ádár havában (1880. felír. 13-án lesz.

Felliivom pedig a közönségnek, úgy mint a közhatóságok 
figyelmét e név usnrpálása ellen, nehogy valamikor megtör
ténhessék az. hogy egyletünk e név jogtalan használása által 
csorbát szenvedjen.

A hirdető egylet nem temetkezési, hanem csak halott- 
kisérő egylet lehet és kérem az illető egylet igen tisztelt el
nökségét. ne méltóztassék ezentúl ezen névvel élni appositio 
nélkül, nehogy a közönség vagy a hatóság tévútra vezet
tessék.

Pápán. 1879. deczeinberlió 26.
MARTON Ki. L.

a pápai izr. temetkezési egvl. elnöke.

A „Magyar Vidék44 hirdetései.

Pápa, Nobel Ármin könyvnyomdájából. (Szélutcza.)

§oooooooooooooooo 
Rosenberger Ignáczné 

Pápán, szél-utcza 
ajánlja a t. közönségnek jól felszerelt 

kalap, sapka
sző c saru k rakta rat

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

zöltetnek.
ooooooooooooooool

0

FELHÍVÁS.
A pápai izr. jótékonyrzéln egylet 

(Humanitats -Véréin) 1-SSO. évi január 
1-jén rendkívüli közgvíllést tart.

T Á R G Y :

Elnökválasztás.
Tisztelettel felkéretnek az egylet...................................................... vá

lasztó tagjai. hogy njév napján délelőtti 
9 órakor a M a y e r-féje házban minél 
számosabban megjelenni szíveskedjenek.

Az elnökség.
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