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MEGJELENIK minden szerdán és szton. ómba

A vidék szellemi élete.
Hl.

Egész átaláiiossághaii szóltam eddig a 

vidék szellemi életéről.

Lássuk most. mennyiben alkalmazhatók. 
.... nnyire illenek n mondottak városunk. Pápa 
lakóinak szellemi életre?

Már enilitettoin. lmgy a népszerű. köz- 
liasznu felolvasásoknak mi sorsuk van minálinik. 

s említést tettein arról is. hogy az ezek 
iránti közönyösség nem országos és átalános.

Szó Volt már arról is, hogy a helybeli 
ismeretterjesztő egylet nem felelhet meg telje

sen n maga elé tűzött nemes feladatnak, 
érdeklődő közönség nélkül szűkölködünk, 
meg csak arról legyen szabad szólnom, 
miként lehetne vagy kellene Pápán is társa
dalmi és élénkéiül szellemi életet megteremteni? 
Miképen lehel ne városunkban is oda hatni, hogy 
lakosságának azon része is. mely szellemi le- 
thargiában látszik szenvedni, érdeklődjék az 
iránt, minek jótékony befolyása ország-világ- 
szerte el van ismerve ?

Megvallom, nehéz kérdésre készülök vá
laszolni I

Tudom, hogy sokaknál nem jó fát rakok 
a tűzre, ha azt mondom, miszerint szellemi le- 
thargiában tespednek.

Meg vagyok győződve, hogy soraimnak 
nem lesz meg a kívánt sikere, mivel nz eszme 
nem azon illetékes helyről 
bizonyos körnek szülöttje. 
Imn a főszerepet játszsza. 
sulikat intézni szeretik.

De mindezzel nem törődöm: mert nem 
szokásom törődni nz emberek apróbb gyarlósá
gaival s kisszerű önzéseivel.

Elvein: leplezetlenül kimondani az igazat. 
Elvem: kimondani az igazat a nyilvá

nos s á g előtt.

mert 
inest 
lemy

származik, nőni azon 
mely kör városiink- 

s mely helyről sor-

TÁR-CZAl?
A hirtelenhez.

Kedves kerted lombjai közt
Elandalgok csendesen

Emlékezve a jó múltról,
Százféle hasad szivem

Keserves könny rezg szemembe,
Ha a múltra gondolok, 

lla szivein a kedves képek,
Dús körében andaiog.

Szeinlclgetem a padocskúl.
Melyen ültünk egykoron.

A kis hidat, melyen jártunk
Minden csendes alkonyon.

A tavacskát, melyen néha
(’sohiakáztiink kettocskén, 

A hervadó rózsabokrot. . .
Melyet együtt (lltetónk.

Megsiratni multat, jeleni, 
forró könnyem kiapad!.

Azt hiszem, közérdekű tárgyhoz minden
kínok joga van hozzászólni.

Hát az én véleményem az. hogy városunk
ban szellemi letargiában tesperltlnL Ez nem 
akar sértés lenni, de még szemrehányás sem:) 

mert nem vagyok olyan elfogult, miszerint e 
letliargia okait is ne lássam.

Tekintsünk a múltba. — azon bizony nem1 
épülhetünk.

Nézzük a jelent, estiggodés fogja el lel
kűnket,

Pillantsunk a jövőbe, amennyire gyarló 
emberi szemünk abba pillantani képes—'shi- 
zo"y ....... valami vérmes reményekkel táplál-
kozhatunk.

Életünk 
baját megérzi 
erkölcsi.

Hogy is ne. mikor mind n

ezun ezerféle 
a szi'llimii. az

kettő egymás
hoz oly szorosan van fűzve, mikor azok egymást 
kiegészítik.

Ámde azon kell lennünk, hogy az átalá

nos anyagisáig korában lelkűnkön, szellemün- 
kön az anyag erőt ne vegyen, rajtok ne ural
kodjék. Daezolni. nemesen daezolni kell a sú
lyos életviszonyokkal. Nem szabad mindjárt el
csüggednünk. mihelyest életünk lállmlárán bo
rús fellegek emelkednek. Ha pedig kitört a 
zivatar, akkor meneküljünk oda. hol védve érez
hetjük magunkat.

Keressünk a szellemi élvezetekben kárpót- 
niindiizon bajért és szenvedésért, melyet a 
reánk mért.
Keressük n társadalini életben, embertár

sainkkal való érint közősünkben azt. mit az élet 
gondokkal megrakott pinczán nem találhatunk. [

És akiben van némi fogékonyság a jó. I 

szép és nemes iránt: akiből az anyagisáig még 1 
nem száműzött minden néiheselib érzést: arrólj 

bízvást hiszem, Imgy n szellemi élvezetek, — a, 1 
társadalmi szebb életben vigasztalást, enyhülést 
és serkentést fog lelni.'

lést 
sors

Megdalolni szép napokat, 
Lantom húrja elszakadt.

Emléke a boldogságnak 
oly jól esik most nekem, 

.lövő, jelen, hns képet ölt, 
A múltban van mindenem.

Többet már nem veszíthetek,
S nem nyerek e világon ;

Elhervadok. mint a rózsa, 
Melyet hü kéz nem ápol 

Rózsa voltam te kertészem.
Kegyet lenül rosZ kertész,

Xem gondoltál virágodra.
S most a porban hevervsz.

Kicsiny kerted lombjai közt
Elandalgok csendesen,

Emlékezve a jó múltról.
Százféle hasad szivem

Keserves kény rezg szemembe, 
lla ii mnllni gondolok.

Ha szivem a kedves képek
Dús körében andaiog . . .

!\ M.

Már most az a kérdés, hogy városunkban 
hogyan jelietne társadalmi szebb életei megte- 

remfeni? Minők legyenek azok a szellemi élve
zetek. melyekhez folyamodjunk, melyektől vi
gasztalást stb. várjunk ?

György Aladárnak az ,,Órszág-Világ‘--ban 
kifejtett eszmeje szép. — de mináliink nem 
valósítható.

Miért?
Mert arra pénzünk nincsen!
Ismét csak az anyag, az az átkozott anyag 

utunkban !
He ha az parancsol! Ki tehet róla? 
így hát mást kell gondolnunk,
Tegyük magunkévá a Petőfi-Társaság el- 

■ nőkének azon eszméjét, mely szerint a vidék 
I nagyobb városaiban alakuljanak irói egyesületek 
szépirodalmi stb. felolvasások rzéljáhóí.

Hogy pedig a városunkban máris létező 
egyletek nagy számát ne szaporítsuk, áiakitsuk 

át az ismeretterjesztő egyletet ily körré, nem 
. bánom ugyanazon vagy más név alatt.

Tudjuk. Imgy az ismeretterjesztő oavlet 
. eddigi alapján már neíu tud prosperálni. Inár 
. nem tud czéljának megfelelni. Pedig ő volna 
. hivatva oly tényezőnek lenni városunkban, mely 

nemcsak a szellemi életet fojleszsze. hanem a 
sziinnyadozó tehetségeket is ébreszsze. hátié 
ritsa. támogassa.

És ez ismét nem vád, nem sértés, nem 

szemrehányás. Ez ismét csak a puszta tény,ri
deg elmondása.

Ezt tud..... én. tudja más is. tudja min
denki. Ez tehát már nem titok, s nincs mitől 
vagy kitől tartanom, ha azt mondom. ho-v 
szükséges, miszerint az ismeretterjesztő egy
let nagy átalakuláson keresztülmenjen.

S ha azt az átalakítást az általam jelzett 
módon tJszkőzfdiiök: ha annak egy szerény irói 
kör színezetét adnék, két czélt érnénk.

áll

I) Heményllietőli'f;' városunk szellemi éle
tének egy kis limdilletet adnánk.

A nőknek.
Aphorisiniík. *)

Ha a nőt a s z e v e 1 e m nem kisóri a családi 
szentélybe ; ha n szerelem nem Őrangyala : ha nem 
tartja fen hivatásának magaslatán s nem védel
mezi : a no a legszerencsétlenebb lény a világon.

*

Kök! ne kerüljetek a. t e r m c szót é s t;í r- 
s a d a l o m között vívott harezba. mert vagy le
győzőitek lelkiisineretetok és hecsiileletetek, vagy győz
tök békétek és boldogságtok árán.

*

Bármily Hagy legyen is a nö képessége, 
még sem szabad tnllépiiie azon természeti törvény 
korlátáit, melyek közé Isten keze zárta.

*

A nö nagy szellő m i b e f o I v á s t gya
korol a társadalomra: o veti el az erkölcs magvait, 
melyek később a tetteket, az élet-gyümölcseit, 
tennik.

*i K. I-Mlvr... l ('.Kft-lar E .. i|',ítb<>n|(iye P mü- 
veil.M.



2) Az irodiiloiuni nézve sok tekintetben 
oly veszedelmessé vált czentralizáczió ledönté
sén is kozremllkodnénk.

Mert mi tagadás benne, hogy mi, kikben 
szintén van, — lia nem is más — ngy leg
alább egy jó adagja a jóakaratnak, de akik 
nem tartozunk azon boldogok közé, kik a fővá
rosban élik le napjaikat, — itt a vidéken meg- 
eczesedltnk, ha nincs rugó, mely bennünket egy 
kis mozgásban tart. Noha beismerjük, hogy pe
gazusunk csak alant repül s bennünket jólehet 
a parnasszns ormaira soha fel nem visz, mégis 
azt gondoljuk, hogy „In magnis etiam voluisse 
sat est“; aztán pedig ott van Sopron mint élő 
példa. Sopront pedig még mindég német vá
rosnak szeretjük csúfolni Frankenlmrgja és Írói 
kőre daczára !

A „Magyar Vidék" annak idején azon 
czélból lett tervezve és kibocsátva, hogy a vi
déken élő irodalmi kezdőknek stb. alkalmat ad
jon. zsengéiket közzételietni, a közönséggel meg
ismertetni. De ezen alapon nem tarthatta fenn 
magát e lap, mert az irodalmi czentralizáezió 
minálnnk Magyarországon oly nagy, hogy az 
iránt, mit a vidék nyújt, nem szoktunk valami 
nagy bizalommal viselkedni. Csak úgy vagyunk 
ezzel, mint a mi főnemeseink ruhaneműikkel és 
szekereikkel, melyekről azt hiszik, hogy csak 
akkor jók. ha külföldről származnak. Pedig be 
sokszor csalatkoznak!

Hogy azonban tárgyamra visszatérjek, még 
csak azt kívánom, vajha a hivatott körök erről 
a dologról is kezdenének már gondolkozni és 
gondoskodni.

Ajánljuk figyelmükbe!

Pápa-keszthelyi vasút.
A nagy vasutak építésénél elkövetett hibák, 

ha tekintjük azon károkat, melyeket a múltban 
egyes — elhanyagolt — környék érdekeinek csor
bítása által előidéztek, nem pótolhatók ugyan ha
nem igenis tekintve a jövőt helyrehozhatók, ha há
lózatunk czélszerü kiegészítését eszközölni fogjuk. 
Pápa és Keszthely városát, kiépült vasutai sok te
kintetben károsították, mert mig a kis-czeli csatla
kozás által Pápának fejlődése évek hosszú során 
megbánhatott anélkül, hogy Kisc.zell Pápa helyét 
pótolni képes lenne — addig Keszthely városa, a 
keszthelyi (helyesebben szent-györgyi) vasúti állo
más által nem csak, hogy nyert hanem ellenkezőleg 
vesztett, mivel másfél mértföldnyire esvén a sin- 
nttól, kereskedése tetemes csorbát szenvedett s igy 
Pápával együtt méltányos panaszt emelhet, létező 
vasutjának hiányossága felett. Érthető és indokolt 
tehát azon mozgalom, mely mindkét város kebelé

A nők feladatában van valami a pap, pró
féta, orvos, művész feladatából, s ezek 
együttvéve képezik anyai fenséges hivatásukat.

*

Ha az ember kis világ, úgy a nő ezen vi
lág ege.

A nők akkor nyerendik vissza teljes termé
szeti szépségüket, midőn összes ékességük a 
magasztos hazaszeretet lesz.

*

A szerelem az asszony életében nap. mely 
a végső peresig egész körét fényes sugarakkal tölti, 
be s még akkor is, midőn láthatárán lelianyatlik, biíjló 
világítása által elfelejteti vele, Imgy az uj közéig.

♦

A nőnek egész s z é p s é g e csak a szerelem 
áltil nyilvánul.

♦

Mint a virágzó fa. melyet a vész megingat, 
egész körét messze elborítja virágival; agy a szép
ség gazdag kincseit, melyeket, a természet a nőnek 
adott, csak az ismeri egészen, ki őt a szenvedély 
pillanataiban láthatta.

*

Mint a nap sugarai a setét helyen melegeb-

ben megindult oly czélból, hogy közlekedés ügyé
ben lévő hiányokon segítsen s ez által, ha már a 
múlt okozta károkat nem is, legalább a jövőt ked
vezőbbé tegye. Ezen, érdekeink előmozdítását czélzó 
mozgalom kedvező körülmények között lett ismét 
felelevenítve és minden oldalról oly lelkesedéssel 
felkarolva, hogy ma már a legnagyobb pessimista 
sem tagadhatja, miszerint az eszme létesüléso csak 
az idő kérdése: legalább a f. hó 3-án délelőtt 
megtartott nagy értekezlet lefolyása ezen állításun
kat igazolja, hiszen Pápától Keszthelyig a tervezett 
vasút mentén fekvő helységek, küldöttségek és egyes, 
megjelent érdekelt férfiak által képviselve lett.

Woita József polgármester urnák tehát min
denekelőtt városunk nevében köszönetünket fejez
zük ki azért, mivel ő volt az, ki e tárgyban, előző ér
tekezleteket s azután, a lefolyt nagygyűlést egybe
hívta volt. Woita József polgármester ur, a nagy
számú gyülekezetét, Pápa város nevében rövid 
meleg szavakban üdvözölvén, az értekezletet meg
nyitottunk nyilvánítja s felhívja az értekezletet 
mindenekelőtt egy elnök választására.

Nagy tapintatot tanúsított az értekezlet az 
által, hogy elnökül Kiss László urat választó, kinek 
ez ügy mellett már is bokros érdemei vannak. Élénk 
éljenzés közepette, elnöki székét elfoglalván, jegyző 
választását indítványozza, mely tisztségre Horváth 
Lajos jogtanár közfelkiáltás utján lett megválasztva. 
A már kellőleg ismert s Loskay főmérnök jeles 
tollából eredt, emlékirat felolvastatván, élénk esz
mecsere fejlődött úgy a tervezett vasút jövedelme
zősége, iránya mint költségei felelt. A szólók közül 
kiemeljük Tresztyánsky Lajos urat mint Keszthely 
város megbízottját, ki is ezen derék város ne- 

| vében, a vállalatot illetőleg, minden támogatást 
igéit egyúttal kijelentvén-, miszerint nézete szerint 
a vasút jóval olcsóbban építhető ki mint azt az 
emlékirat jelzi, miből kitűnik épen az emlékirat 
komoly s a helyi viszonyokat I •kintetbe vevő helyes 
szerkezete. A győri püspöki uradalom tisztelt igaz
gatója először is az emlékirat tárgyalását majd 
pedig bizottság váhisztásád "indítványozza. Antal 
Gábor ur, kitűnő kerekded beszédben kifejtette a 
pápa-keszthelyi vasutat, mint helyi érdekű és szép 
jövővel kecseg ető válla -tót fejtegetvén, az emlék
irat elfogadását ajánlja. — Nagy érdekeltséget 
keltett N őszi o p k ö z s é g d e r é k p 1 é b á- 
n o s á n a k beszéde, melyben a noszlopi kőszén
telepre, melynek kiaknázása csakis a közlekedés 
terén uralgó nehézségek folytán volt ezideig lehe
tetlen, de mely ezen vasút folytán bizonyára mű
velődés alá fog véd tni - hívja fel különösen az 
értekezlet figyelmét mint oly tényre, mely a vasút 
jövedelmezőségén is bizonyára lendíteni fog.

Ezután a mag.v. nyugoti vasul, jogügyi taná- 
| csosa N y i r i Lajos ur, társulatának nevében 
| üdvözli az eszmét s Ígéretet tesz, hogy kitelhetőleg 
pártolni fogja nevezett vasút ezen uj vállalatot s 

i ajánlja, hogy részletek megállapítása és az ügy elő- 
1 készitéso czéljából bizottság választassék.

S t e i n e r Antal építész ur a tervezett

A jó asszony olyan a háznál, mint, a 
napsugár, semmit sem hóz, és mégis minden gya
rapodik alatta.

♦

A nők bámulatos szilárdsággal ragaszkodnak 
minden reményhez, minden csalódáshoz, 
mely szerelmükkel összefügg.

Vannak pillanatok, midőn a női s z i v rejté
lyes erőtől megragadva, mint a tenger dagálya 
óráiban, elönti keserű árjait, s midőn a gondolat, 
hogy ez állal csak saját körét pusztítja cl, nem 
tarthatja vissza.

♦

A h ö les n ő k, kik magokat soha szenve
dély állal elragadtatni nem engedek, s kedveseikről 
mindig szigora igazsággal Ítéltek; az engedéke
nyek. kik, mint virágszál a szélnek, férjeiknek nem 
állnak ellent, s csak szép csendesen elfordulnak 
tőlök: az angyalok, kiknek egész életűk 
egy hosszú áldozat, melynek nem szűnő füstjét az 
egész világ bámulva látja, holott az, ki a házi oltár 
mellett áll, nem győzi törülni szemeit.

vasútra vonatkozó régibb adatokat s az eszme fej
lődését helyes érvekkel fejtegeti s kimutatja, mi
ért szükséges ezen vasutat Devecsernek, nem pedig 
Tüskevárnak irányítani. Helyesléssel fogadtatott to
vábbá Tocli S. L. ur beszéde is, mely kereske
delmi nézeteinek kidomboritása állal kiváló figyel
met gerjesztett és épen kereskedelmi szempontból 
ajánlja a vasút mielőbbi építését. G a á 1 vas
úti mérnök ur mindjárt kijelenti, hogy ő jelenleg mint 
földbirtokos, tehát mint érdekelt fél szólal fel. nem 
pedig mint a magyar nyugoti vasul hivatalnoka. Az
után hosszabb polémiát fejt ki az emlékirat ellen, 
melynek egyes tételeit helyteleníti s azon meggyő
ződésének ád kifejezést, hogy ezen vasútra az ál
lam nem fogja megadni a koncessiót, mivel a ma
gyar nyugoti vasutat károsítja. Nézetei és indokai
ból kitűnik, miszerint ő a tapoleza-bobajánosházai 
vasuttervnok barátja — hiszen indítványozója is 
volt amiért is ellenvetései ezen ügy érdekében 
tetteknek vehetők. Ezen ellenvetéseinek daezára is 
kijelenti, hogy ő e 1 1 e n e z n i ezen ügyet nem 
fogja, sőt előmozdításán fáradozni fog!

Elnöklő K i s s L á s z 1 ó ur kijelenti, mi
szerint ő a minisztériumnál kérdést intézve ez ügy 
érdekében, ottan a lehetőleg legjobb akaratot találta, 
sőt a vasút számára 30 évi adómentességet helyez
tek felsőbb körökben biztos kilátásképen. Mi pedig 
a nyugoti vasút állítólagos ellenszenvét illeti, hivat
kozik nevezett vasútnak jelenlevő igen tisztelt jog
ügyi tanácsosára, illetve annak szavaira, miből el
lenkezője tűnik ki annak, mit Gaal ur felhozott.

L o s k a v főmérnök ur mint szakember vá
laszol Gaal ur állításaira s azokat egytől egyig meg' 
czáfolja, a vasút jövedelmezőségét különösen hang- 
sulyozza s megjegyzi, hogy emlékiratában felhozott 

' adatai egészen alaposak és igenis szerényen lellek 
számítva.

Vécsey István hivatkozik a kőrösvölgyi vasul 
építésére, mely a legkedvezőtlenebb körülmények kö
zött. rövid idővel a beállott pénzváltság illán leli 
építve s mértloldenkint kisajátítás, építés és teljes 
felszereléssel együtt csak 108,000 írtba került. Ki
emeli. hogy ezen vasút építési1 lehetségessé vált, fő
képen a Borosmező körül fekvő erdőségek kiakná
zása folytán, melynek rentabilitását is köszönhetjük 
s miután a pápa-keszthelyi vasul mentében 130,000 
Imid, eddig még kevéssé értékesített erdőségek fek
szenek, valószínűnek tartja, hogy már ezen körül
ménynél fogva is jövedelmező leend a tervezelI 
vasút. Végül ajánlja, hogy egy többtagú bizottság 

1 választassék meg.
Szabó Imre veszprémi ügyész ur a ki- 

I építés szükségességét határozatikig kimondani s bi

zottság kinevezését foganatosítani indítványozza.
Ngs. Pap Jáuos ur viszonyainkat te

kint ve. a pénzbeszerzés körüli nehézségekei fejti - 
geli. mit figyelemre méltó érvekkel támogat, külön- 

j ben nem ellenzi, s t óhajtja a vasul kiépítését.
Érdekes volt még Loskay urnák a birtoké 

ság részéről nyújtandó garantiára vonatkozó fejt- 
getései, nemkülönben 11 a n a u e r Béla urunk 
a részvények elhelyezésére vonalkozó nézetei. Ez
után indítvány tétetik a bizottság megválasztására, 
mire az értekezlet egyhangúlag a p á p a-k e s z I-
helyi vasút s z ü k s é g o s v o 1 I á t k i-

i m o n d t a, a n n a k ki é p i t. é s é t ó h a j tj u.
| még pedig P á p á r ó 1 kiindulva. Kováesi-Sal i-
inon,’ Noszlop-,Somlyó, Deveeser, Kendek, Sümeg. 
Tapolcza, Balatonederies. Keszthelyen át Szent- 
Györgyre vezetve és a további teendőkkel egy löl b 
tagit bizottságot bízott meg. mely következő urak
ból áll: Elnök: ifjú gróf Eszterházy Móricz, he
lyettes elnök Kiss László, jegyző Horváth Lajos, 
bizottsági tagok: Antal Gábor, Borosa Sándor. Bei k 
János, Beck Sándor, Bogyay István. Cseszmák Li 
I'sigó Pál ifjú, Doym Nándor gróf. Dorner Kajt Iái1. 
Eitner Sándor, lláezky Kálmán, Hamuiéi- Bt la. III. z 
Lajos, Krausz Samu ifj., Loskay Miklós, Mai Lm 
Gáspár. Pap János, Puteány Géza báró. Ibi-, hl 
\ eiicz.el. Skrldits Gyula, Steiner Antal, Szabó Imre, 

i Szalatkay István. Szilágyi Gáspár. Tresty.in.--.ky La
jos, Zichy Nándor gróf. Wpllis Gyula gróf, \ir-l • 
István. Vízum- Kaymond, Voyla Adolf és W<»ila 

I József.
A rendkívül élénk és érdekes értekezlet d. n. 1 ói - 

kor osz'ott el. Sorainkat nem zárhatjuk be an< Iliül, 
hogy Kiss László urnák forró köszönd iinki I i •• 
nyilvánítsuk az Ügy érdemében kifejlett buzgóéra

i végett. Az ügyre jövő számunkban még vissza Ív-



Levelezések.
Pápa, 1880. évi febr. 3-án.

A pápai izr. nők bctegsególyző egylot választ
mánya f. évi január 31-én tartott ülésén azon ja
vaslatot let te. vájjon a mai nyomott viszonyok közt 
mikóp volna kivihető, hogy saját pénztára javára 

mely a mostoha idők folytán annyira igénybe 
vétetett valamely újabb jövedelmi forrást nyit
hasson.

Tekintetbe véve a ezólt és azon körülményt, 
hogy az évek előtt tartatni szokott „purim-bálo'k*  
máris leledékenységbe mentek, azon határozatot hoz
ták. hogy a fiatalság közbevonásával egy egyszerit 
koszorút rendezendenek.

Folyó évi febr. 2-án az egylet elnökségénél 
ezen szükehb körű értekezlet meg is tartatott és 
dicséretére mondva a jelenlevőknek — a rendezendő 
koszorúcskát nemcsak kilátásba helyezték, miután 
ugy az egylet választmánya, mint a jelen volt fia
talság azon ígéretet tették, hogy e nemes ügy ér- • 
didiében kötelességének ismerendik, barátaikat, isme
rőseiket megnyerni; — sőt a szükséges költségeket 
önkéntes adakozások folytán máris biztosították. — 
Nem kétlem, hogy nemes fáradozásaikat a legjobb 
siker ne koronázza; — mert ki ismeri az egylet 
czélját, annak mintaszerű, titokteljes működését, az 
tudja, hogy ők az emberbaráti kötelességnek a szó 
szoros értelmében megfelelnek.

Tudjuk, hogy vannak oly szerény sziikölkö- 
dők, kiknek szenvedéséről senkinek sincs tudomása, 
nincs bátorságuk segélyért könyörögni, a mostoha j 
körülmények nemcsak anyagilag, de szellemileg is a 
földre sújtják őket. — Hisz voltak nekik jobb nap
jaik is! — Ily szemérmes szegények segélyzése ké-1 
pezi az emberbaráti kötelesség legfőbb feladatát. — 
Ep ezen feladat az, melyet fenti egylet legteljeseb
ben megold.

Engedtessek meg, hogy ezen egylet működé
sét a lehető röviden ecseteljem. A pápai izr. hit- j 
községeknél számos emberbaráti egyleten kívül léte-] 
zik a betegélyző egylet (Gomle-dalim), melynek a 
hitközségi családok nagyrésze tagja: ennek két osz
tálya van: a férfiaké és nőké; ezek külön, önállóan, 
alakítják választmányaikat: ezen intéző közegek j 
határozatai titokban tartatnak, csupán lelkiismere
tűknek számolnak, — a pénztári állapotot évenként 
a közgyűlés által felkért számvizsgálók vizsgál- j 
ják meg.

A választmány első teendője, tudomást sze-; 
rezni arról, vajon tagjai közül kik a betegek. — 
Ily esetben a választmány kiküldött tagja felkeresi j 
a szenvedőt, kifejezi az egylet nevében részvétét, I 
iidajánlja a községi orvos segédkezését, ezenkívül 
egy ezüst porzselyhen a netáni szükséglet fedezésére 
a választmány által megszavazott segélypénzt az i 
asztalán hagyja. — E látogatás hetenkint ismétlődik, i;

Tudva azt, hogy a kényszerhelyzet rendkívüli 
körülményeket szül, oly egyének, kik tán a könyör- i 
adományt elfogadni nem képesek, ily esetben a szük
ség győzi le szemérmetességüket. — Ha már egyéb I 
ajánlatot nem, de a pénzbeli segélyt rendszerint el
fogadják, mig a vagyonosabbak a náluk hagyott 
összeget újabb adománynyal öregbítve, visszaszól’- '■ 
maztatják. Ily nemes czélu egylet ha a mos- i 
lolia viszonyok közt — megjegyezzük, bogi fonál-1 
lá>a óda első ízben jövedelmét rendkívüli módon 
gyarapítani kívánja, ugy hiszem a nagyérdemű kö
zönség elismerésére és pártfogására bizton számíthat.

B. .J.

| a brutális bántalomnak. Ajánljuk az urat, először is 
a rendőrség, azután azon főurak figyelmébe, kik az 
erdélyi havasokban a bölények ujrai meghonosítása 
eszméjével foglalkoznak.

•l,jhry gyengéd anya, G. aszszny a vagyonosabb 
osztályból busz huszonkét éves fiának nem' akarván 
a kert pénzt, mindöszsze huszonöt krajezárt adni, a 

s vásott liii garázdálkodott, öszsze verte az ablakokat, 
kopeket és az anya rendőrért küldött — az egyes 
rendőr nem bírván az izmos legénynyel véresen húz
ta, lonta, taszigálta a járó kelők megbotránkozására 

’ az utczákon végig, -• anyja és testvérei pedig aj
tón, ablakon át néztek és gyönyörködtek az általuk 
előidézett seandalumban.

vatalában egyetlon-egy négyemeletes palotát 
szerzett a sugárúton szerény vagyonkájából 
mint magánzó — megvonva magátol minden fölös
legest minden fényűzést — kifizette régi cslédjónek 
adó-tartozását és még néhány forintot kenyérre 
adott neki — megmentvén egy egész csalódott a 
véginséből.

is
Kis-Czell. 1880. január 28.

Jog, kötelesség nélkül nem létezik - nem 
gondolható. A ki a jogot élvezi ő az ezen élvezet 
által reá rótt kötelességnek meg nem felel 
here a szorgalmas méhálamban.

A hirlaptudositó, élvén r 
környezetében történteket, saját felfogása szerint a 
közönség, illetve a nyilvánosság elé hozza, i,.' ’
veszi nemcsak a tiszteletpéldányt és honoráriumot, 
hanem a lap terét és az olvasó figyelmét — kell, 
Imgy e sokoldalú jogélvezettel kötelességleljesités is 
járjon — és az : tekintet és kímélet nélkül, részro- 
hajlatlanul az igazság mérlegével bírálni az esőmé
iig okot, tekintet és kímélet nélkül osztani a dicsé
retet és megróvást, mert igy és csakis igy — ítélete 
egyezve az általános jogérzettel — érheti el a kitű
zött ezólt — a lerdeségek s viszásságok megszün
tetését — a helyesnek és jónak előmozdítását.

A nem érdemelt dicséret pöffeszkedést és elbi- 
megróvás elkeseredést 
sem czéíjn a sajtónak 

...................... ’’ ' mit avatottal) kezeknek 
engedek át. — Kötelességnek tartom azonban a 
rendező-bizottság minden egyes tagját felemlíteni, 
hisz a nehéz feladat ily sikeres megoldása után 
méltók arra, hogy neveiket sziveinkbe véssük: — 
(itt buzgólkodtak: Zarka Dénesné, Kis Lászlóné, 
Saáry Lajosné , Zimmermann Krisztina, Krausz 
Miksám', Loskay E., Szilágyi Józsefié, Mikovinyi 
Ödönné, özv. KönczölJózseliié, Lazányi Beléná,Szcles- 
tcy Lajosné és Makara Györgyim urhölgyek.— Végül 
nem mulaszthatom el fölemlíteni, hogy ő méltósága 
gróf Esterházy Mór ur egész kivirradtig szerenesél- 
tette jelenlétével e bájos koszorút.

A helybeli korcsolyázók egyletének f. hó 2-án
" •' ’ í r ó ü u-

zakodottságot, a helytelen 
szid, pedig ezeknek egyikét 
előidézni.

Ezeknek előrebocsátása után, úgyhis’zem hogy
csakis szigorúan a reám rótt kötelességet teljesítem, rendezett és versenyfutással egybekötött za 
a midőn a városunkban előfordult eseményeket a i n e p é I y e fényesen sikerült. A lakosság nagyját. 
következőben adom át a nvilvánosságmik. ( apraját csalta ki a szép nap es a ritka elvezetet

Sylvester estéjén táíiczestély rendeztettet az ' Ígérő versenyfutás s ugy hiszszük, senki sem távo- 
olvnsókör javára, egyik fiatal ember, vagy feledé- zott el a sokaság közül anélkül, hogy ki nem ole- 
kenységből vagy talán azért mivel nem bir azon gittotelt volna. — A versenyfutás három órakor 
'pialilikáczióval. hogy ily társaságba meghivassék,| vette kezdetét s pályanyertesek lettek: Szélessy Ma
kimaradt a meghívottak sorából — más nap, ré-1 riska és Kolossváry Gyuláne urhölgyek, Ivluge es 
szeg állapotban öreg-késsel kereste utczáról-utczára | Márton urak. A négyest 2u pár lejtette es Cseres- 
a rendezőket, kogy megöli őket. Az egyik rendező-1 nyés társulata fázó ujjakkal bár, de a szokott prae- 
nek apját, egy hajlott kom köztiszteletben álló pol- ' cizitással játszott.
gárt meg nem ölt ugyan, de ugy ősze viszsza A pápai Izr. nők betegsegelyző ogvlete állal

- apraját csalta ki a szép nap és

határozatba ment, hogy saját pénztára javára a 
Gritl-fogadó nagytermében f. hó 28-án zártkörű ko
szorút rendezőiül. A vállalat minél sikeresebb 
megoldására megalakult a bál-végrehajtó-bizottság.

Tagjai: Be.’ger Ferenczné. Eiz.lor Ilka. Krausz 
Adolfné, Löwy Lászlóné. Reclínitzor Edéné. özv. 
Schlesinger Mónié, Steiner Ignáczné, Spitzer Ig
náczné, Wittmán Ignáczné urhölgyek, — továbbá 
Bauer József, ifj. Bergor Ferencz, dr. Guttman Fri
gyes, dr. Koritschoner Lipót, Neumann Béla, Stein- 
berger Lipót, Steiner Ignácz M. és Woisz Sámuel 
urak. — A végrehajtó-bizottság feladatává tétetett:

ihlakon at nézték es gyönyörködtek az általuk közreműködni, mikép a rendezendő koszorúcska ini- 
'/.ett seandalumlian. , ' nélinkább sikerüljön. Az első lépés már is nmgtó-
yirgácsot az olyan vásott liczkónak — nemi Letett, mert a jelonvoltak az előlegen költségek fe- 

,, az utc-y.ai botrány helyett — zárt ajtók dozésére önként 74 irtot adakoztak.
szomorú kinőve-. Báró Puteani Géza ur a polgármesterhez in-

- •• •-...... •• •• . . ..................j...... — ha anya nem bir tézett sürgönyben sajnáíiitát fejezte ki, Rogy .., meg.
vele van cseléd és idősebb fivér a háznál— a család- nem jelenhetett, hasanlókepen pártolja az ügyet s 
nak kímélni kellene a közerkölcsiséget — és saját annak lehető leggyorsabb kivitelét ajánlja.
J°“lret. , i A pápai általános ipartársulat évi közgyűlése:

Az országszerte oly nagy megbotránkozást, és j Brader Sámuel elnök ur megnyitó beszédében üdvözli 
a nemes honfi iránt általános részvétét keltett, Máj-< a szép számmal cgybcgyüít tagokat és megjbgyzi 
tény 1-v erlmvai-ügy alkalmával városunkban egyet- hogy a választmány az eddigi jegyző Hofstadtor úr 
len ember akadt ki azt indítványozta, hogy rész- leköszönése folytán, Szeglethy György urat válasz
vet sürgönyt kellene a jog-és igazságért szenvedő | tóttá jegyzővé, mire Szeglethy úr meleg szavakban 
bajnokhoz meneszteni de polgáraink oly „gutge- mond köszönetét ezen személyébe helyzeti bizalomért. 
simít1’ ok es oly annyira rettegtek ez által a magas,1 Ezután jegyző úr által az ovi számadások olvastat- 
magassabb s legmagasabb „urak* ’ haragját magukra iák fél,1 melyeknél nagyón kielégítő eredmény mutat- 
vonni - hogy az indítványozó — csufúl megbukott, i kozik, a mennyiben az egyleti vagyon tetemesen 

Ebhez a komontárt Írja meg valamely tudós, szaporodott. Ezek tudomásul vétele után elnök úr 
Végrehajtást szenvedett N. K. mihálytai zsel- j megjegyzi, hogy az általa a választmányi gyűlések 

1 ler. Négy forint adó, késedelmi kamat és végrehaj-I megtartására eddig átengedett helyiséget, továbbra 
tási költségek fejében lefoglalták ágyneműjét és cse- | e czélra oda nem ajánlhatja; mivégből egy alkalmas 

, kélv szegényes bútorait. A szerencsétlenek neje nem Jmlyiség kibérlésére’ a> gyűlés évi 40 írt. akart meg
látván sehol menekülést. ínségében hozzánk jött be 1 szavazni, de Vajdits és Szilikon urak azon általános 
és itt. Gömbös B urnái kinél régente mint cseléd j éljennel elfogadott ajánlatára, miszerint ők készek 
szolgált elpanaszolta baját! A jó öreg ur ki egész| <■ czélra a helyiséget fűtéssel és világitás- 

i életét a közjónak áldozva — magasabb megyei hi- sál ingyen adui ha a társulatba tagokul felvé— 
j vatalában egyetlen-egy négyemeletes palotát sem tétnek, a 40 Irt bérösszeg megszavazása szükség

éi'telennek mutatkozott. Nagy István pénztárnok ur 
évi 15 Irt tisztelet dijáról mint eddig, ugy most is.

I az egylet vagyonának gyarapítása ezéljából leinon- 
is I dott, miért is pénztárnok urnák köszönet mondatott. 

Ezután; Koczka László ur a legények bctegsególyző 
egylete pénztárnokának évi számadása olvastatott 

is szép gyarapodási 
mutat. Koczka ur pénztánjoki állásáról le akart kö
szönni, 'le az általános kérésnek nem állhatva ellen, 

| ismét megmaradt tisztében. — Végre a már régóta 
I eredmény nélkül bolygatott temetkezési egylet ügyé- 
j ben szólalt fel lelkes szavakkal elnök ur. hangsa- 

Olvasóink szives elnézését kérjnk. hogy ! lyozva ezen egyesület szép és nemes czélját. Való
lapunk mai száma ogv kissé megkésett. De a ' bán ideje is volna már, lm ezen ügy létesedése felé 
vasút ügyében tegnap' tartott gyíílós. valamint i közelítene. Adja Isten, hogy ez mielőbb megtör- 
a thoaestélv miatt is a legjobb akarat mellett' . . . , , , ,,, ,. T , , .... Vásár. A tegnapi marhavásár nagvon élénk
sem állíthattuk ki e szamot a szokásos időre. , v0^ forgalom körülbelül következő: szarvasmarha 
Ugyanez oknál fogva több érdekes közlemény ’ állt körübelül 3000 darab, ló pedig 1500 darab! kö- 
is kimaradt mai számunkból. ríil. vásároltatott legtöbbnyire uradalmak részére,

A pápai nőegylet által rendezett téa-estély között az egyiknek 08 darab párja átlag 320 

a legfenyesebben sikerült. \ árosunk es a vidéki ■' A várOsi iskolaszék jan. 31-én ülésezett. Szi- 
, színe javat találhattuk itt. kik nem csak a mulatni. lágyi elnök ur bemutatja a polgári iskola multévi 
i vágyás, hanem a jótékonyság gyakorolhatása végeit jóváhagyott számadását; ' “ ’ "

rendőrt - az utazni botrány helyett — zárt ajtók I dezá»áro tönkíHt 74 irtot adakoztak.
mögött a családban kell az ily szomorú kinövé-, Báró Puteani Géza ur a polgármesterhez in- 
seit a ferde nevelésnek lenyesni - .........- ......................... .......................

I)e már ebhez magam írom meg a comentárt. fel' és az egylet vagyona itt i; 
Éljen a derék öreg ur. 1!

Vidéki és helyi liirek

■ jelenti, hogy György E. 
kisasszony pölg. isk. tanítónő már hosszaim idő óla 
betegeskedvén s felüdülésére is nehány heti szabad
ságidő igényeltetvén, annak helyettesítéséről kell 
gondoskodni. Az iskolaszék nevezett tanítónőnek 
öt heti szabadságidőt enged, s ezen időre a szám-, 

jelentek meg, filléreikkel kívánván gyarapítani azon 
jövedelmet, mely az emberbaráti szeretet által a 
szegények és betegek felsegélyezésére forditatik. — 
A nőegylet üdvös és tapintatos intézkedései meg
hozták gyümölcseit, mert mig Pápán mai nap hált természet- és vegytan tanításával Bánfi János igaz- 
anyagi i’iídozatok árán lvlict csak rendezni,— álfáink gató urat, a tennészetrajz előadásául ííeiiTf; llar- 
kezdonu’nvraett vállalatok, legfényesebben sikerül- \ "><•!> A-M kisasszonyt bízta meg. - A többi érákat 

. ,... , , .,, lAinglerne asszony logia betölteni női kezimuiikaval.
nek. hisz ez estelyen több mint 11_ pár lojtó a| Betörés és gyújtogatás. Mint lajmníílcgvik 

az Iranczia négyest; — ezenkiiül még számosán gyö-1 baríítja beszéli, II.-Bőgődén Krausz Jakabnál éjjel 
i nyörködtek ezen kedélyes és fesztelen estélyen.— Ha I még eddig ismeretlen tettesek betörtek és egy csomó 

azon joggal, hogy a felsorolni akárnám, ugy elsőbbén mithosi bankót és többfele ékszereket loptak el. Hogy’azon-
1 Ini í < HCt'l <11 biZerillt ' Ik t * ' • • • • - • 4.«44711zi,nV un 1 altueuoiinV fii) rí*,*!,  t+nl í/i L

igm.lbc ....... l,T,4.,lnou
bán tettüknek nyomára se jöhessenek, felgyújtották 
a házat, hogy azt higyjék, miszerint a lopott tár
gyak és a póíz is a tűz áldozatává lettek. A szom
szédban azonban lakodalmas nép virrasztóit, a tü
zet idejekorán észrevették és elfojtották. Gs$k az 
istálló lett a lángzk martalékává.

Pozeonymegye tanfelügyelője a következő kör
levelet intézte a megyebeli iskolaszékekhez és J espe
resekhez: -Az iskolai népkönyvtár gyarapitására a 
.Népiskolai tanügyi figyelőt**,  mely csak ijgy fo
rintba kerül egész évre, nemkülönben Búnji*  Janón 
.JfjKMt'p ex Népkiíni/vfőr" cxim (ihttt‘ iMpán; ‘Inei/je- 
lenő wtyUdatát 2 f>’t előfizetéssel a t, ez. iskbMSxék- 
nek, juiyehnébe a ajánlvhi) megjegyezve,
lmgv á .Népiskolai Tanügyi Figyelő**,  mint me
gyénkben megjelenő egyedüli magyar lapot, már ez 
utóbbi oknál fogva is kötelesség pártölnünk,

és Népkünjii'ti'u " szerlcexztőjének, U<iitt „J 
Sziíntő-csnh'nl története." kitűnő ilipunHil olvutynőnp 
ivójának neve is elétpjé ajánlja nth. 1‘ozsOUV, 1880. 
január. RÓTH JÓZSEF, tanfelügyelő.

Szerkesztői le relézés.
Tizenegyet üt a ... . IWg tiuutcsolta nzt .már a „Ma- 

gyarorsz. es Nagyv." hogy aki magyar verset ír. irjop nlá.iii 
tűrhető nevet. Az ön nevére szóló paksiissal • aiilr’ meg-
bocsásson soha sem fog On feljutni a magyar parnassziuru 
mert veszedelmes rngiinoknt f<«g cselekedni n különben 

irii láttára »
A pápai Izr. nők betogsegélyzli ogvlete állalK...t meg nőni ölt ugvan, de ugy ősze viszsza .. r-r— .... —----- „ „ - „

rángatta taszigálta, hogy" néhány napig betegje volt f. febr. hó 2-án tartott szükehb körű értekezésén j angyali türelemmel bíró pegazus nz oly helyt-



Nyílt-tér*)

Kiadó lakás.
özvegy Farkas József iij-iitozai házában (a 

távirda-épfllotbrai) három szoba, kamara külön 
padlás és elkülönitott udvarral bíró lakosztály 
jövő Szont-György naptól kezdve kiadó. Bővebb 
felvilágosítással szolgál Buday János táv. sür
göny kihordó.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdouos: NOBEL ÁRMIN.

*) Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal 
felelősséget a szerk.

MEGHÍVÓ.
T. ez.

Van szerencsém a n. ó. közönséget ért< 
siteni. lmgy I. issti évi febr. 11-én a Ke|<z- 
fólo házban (fnpiaczon)

főtáiiczpróbát 
rendezek, melyre a t. ez. közönséget tisztelettel 
meghívom.

HEINER ILLÉS, 

tánczmüvósz.

NOBEL ÁRMIN
ajánlja

H I R D E T M É N Y.
.Az alulírott igazgatóság tisztelettel tudatja az érdekeltekkel, hogy a

„PÁPAI TAKARÉKPÉNZ TÁR“
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

aúr RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK
a folyó 1SS0. évi február hó 23. napjának d. e. 9 óráját tűzte ki. mely határidőre a t. ez. részvényesek a 
tanácsterembe az alapszabályok 4. fc-áhan foglalt azon intózkedósrei figyelmeztetéssel hivatnak inog, hogy szil
vágy személyesen, vagy határozottan e czélra vonatkozó írásbeli meghatalmazással ellátott meghizotl által a 
csak azon nagyként részvényes gyakorolhatja, kinek részvénye a részvény-főkönyvbe a közgyűlést legalább 3

határidejéül
Pápa városi 
vazati jogát 
közgyűlésen 
hónappal megelőzőleg nevére Íratott s ki részvényét a közgyűlés megnyitása előtt az intézeti pénzlárnokmíl letette.

Tanácskozási tárgyak:
Az 1879-dik évi mérleg és zárszámadás, úgy az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi működésének el őt érj eszi őse s tár

gyalása és a febnentvény megadása.
A tiszta jövedelem felosztása iránti intézkedés.
Az igazgató és felügyelő-bizottság megválasztása.
A kisbirtokosok országos földhitelintézete által létesítendő liilolszövetségbei belépés kérdése.
Az eddig beadott s még a közgyűlésig beadandó indiiványok tárgyalása.

Egyidejűleg értesittetnek az érdekelt felek, hogy a felügyelő-bizottság által megvizsgált és a közgyűlés elé ter
jesztendő jelentést a közgyűlés megelőző 8 napon át az intézet helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetik.

Kelt Pápán, issn. évi januárhó 23. napján.
A ..PÁPAI TAKARÉKPÉNZTÁR"

részvén v társas:

minden néven nevezendő nyomdai munkák a legnagyobb gond
dal. csínnal és hiba nélkül leggyorsabban és legmérsékeltebb árakon 

állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet.

Broelmrák, röpirulok.' lapok, gj' ’ , ’ ’
közjegyzői és ügyvédi jegyzési kárlyiik, fal- 
nyomtatványok, száim 
Iák. levi'-l lejek, bori 
tókok. névjegyek, ól

lapok, gyászlnpok, el- lázatok hivatalok és 
...................... ,............... - egyletek részére. hár- 

ragaszok. árjegyzékek, rzák. bármiféle nyom
báli meghívók, kör- tatvány takarókpónz- 
levelek. rovatolt táb- tár és más intézőinek. 

Bármiféle itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik.


