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Leányiskoláinknak a nemzeti művelődés nagy
jelentőségű tényezőivé kell emelkedniük, 

réterü Sándortól.
A  műveltség mibenlétét sokan és sokféleképeu alapí

tották meg. Egyszerű es világom felfogással szólt e tárgyról ! 
egyik elsőrendű magyar paeüagogusuuk, tizilasi János ; sze- 1 
n u te  műveltnek csak azt leket nevezni, a ki saját magával, j 
nemzetével s az egész világgal összhangzasban áll ; m ás : 
szóval az müveit, a ki azon kötelességeknek, a melyek a í 
családban, a nemzetben, az egyházban azon korban, a mely- I 
ben munkálkodnia keli, re á  várakozhatnak, oly mértékben j 
képes megfelelni, a minőre veleszületett és kifejthető arra- I 
valóságainál fogva hivatva lehet.

A műveltség tehát csak az esetben igazi, hu azou j 
kötelességeit felfogására és teljesítésére is képesít, melyet 1 
a nemzeti élet reánk ró, s uem lehet helyes az oly művelt
ség, mely az egyént saja t nemzetének törekvéseivel, iétczél- 
jával ellentétbe üo/.haija. A vuagpolgári műveltségről tehát 
csak is oly mértekben lehet szó, unut a világpolgára ágról, 
melyet halhatatlan  Kölcsey nk un így fog f e l :

„Szeretni az emberiaeger., ez minden szívnek eienged- 
hetleu löltétole. Az emberiség egésze nem egyeb számtalan 
házuépekre oszto tt nagy nemzetségnél, melynek mindegyik 
tag ja  rokonunk s szeretettjükre éa szolgálatainkra egyfor
mán szam ot ta rt. Azonban jól m egértsd ! az ember véges 
ada t, hatása is csak bizonyos m eghatározott körben mun
kálhat. A z t ne hidd, m intha Isten benuüuk arra  a lkoto tt I

f & I C i á .
Mindenféle nemesek.’)

(1879. nyarán.)

A lapok azt a hirt hozzák, hogy három magyar mágnás ta
lálkozni szándékozik Balaton-Füreden, tanácskozni a sociális refor
mok felöl, melyeket az országban keresztülvinni akarnak. „Sociá- 
lis reformok !“ Ez egyike azon szerencsés kifejezéseknek, melyek 
közszájon forognak a nélkül, hogy valaki m iY ohuk felől tudakozód
nék. Senki sem tudja: honnan jönnek, hova igyekeznek, s ország- 
világ szabad utat enged nekiek. Ezer halandó közül alig akad egy 
is, a ki valaha valami gondolatot fűzött volna össze e kifejezések
kel, b mindenki kötelességének tartja, hogy láttukkor a legeslegko
molyabb arczot öltse, a melyre csak képes. Vannak ilyen kongó 
renoiuéek az, emberek közt is, de itt rendszerint nem sokáig állják 
meg a sarat. De ha egyszer egy szó kapott arra a hírre, hogy 
mélyértelmü, akkor egy pár nemzedék esküszik böics voltára.

S ilyen szó Magyarországon a társadalmi reform is.
Azt hinnéd: okos emberek egy társadalom reformját nem 

veszik könnyű dolog számba, a melyet máról hónapra egyszerűen 
decretálni lehet, mint elrendelik például, hogy egy gyalogezred ma 
Snyder-fegyverekkel s holnap Martini-puskákkal legyen fölszerelve. 
Ha meggondoljuk, hogy mily szörnyű nehézségekkel já r  csak 
egyetlen embert is „reformálni*1, (ha szinte emez ember iránt 
az azt egész, gyöngéd vonzalmat táplálnék is ,  melyet közön
ségesen csak a magunk személye iránt érzünk) akkor bizo
nyára nem fogjuk csekélységnek tekinteni egy egész társadalom ( 
reformját, a melynek életében s a melynek szokásaiban semmi i 
sincs, a mi esetleg vagy önkényes volna, hanem a melyben minden | 
— még fonáksága is — sok száz év munkája, viszontagságai és ! 
megszokása folytán lett olyanná, a milyen. Nem hárman, nem 
harminczan s nőni akár háromszázan sem reformá1 hatnák ezt. a

*) Mutatvány Érméim Ámluns „Kojltiitéijclini itajzok" czimtl müvéből.

volna, hogy a töld minden gyermekeinek egyforma testvé
rük s a föld minden tartom ányinak egyforma polgáruk le
gyünk. A nap temérdek égi testeket bev ilág ít; de a világ
egyetem minden részire még sem hat k i : igy az ember, 
lu  nagy eiöt, nyert örökül s erejének megfelelő állást vön 
a sorstól, ezrek, sőt milliomok elő tt jótékony napként vi
lágíthat, de az egész emberi nemre jótevő behatást gyako
rolni, az a nagyol; legnagyobbikának sem adatik. Soha sem 
tudtam  mügéi'te n i : kik azok, kik magokul világpolgároknak 
nevezik ?“

Nem helyes utón járnak tehát azok, a kik a világpol
gár! műveltséget hangoztatják s a  nevelésben a nemzeti 
iránynak ellenségei. M ert ki az, a ki a nevelésnél, a mű
veltség alapvetéseméi, figyelmen kívül hagyhatná az egyénben 
a nemzeti elemet, melyet magunkkal hozunk a  világra, me
lyet a nevelőnek sem eltagadnia, sem elnyomnia a természet 
s az Isten szent, törvényeinek megsértése nélkül uem le h e t!  
Ls vau-e valaki, a ki meg tudná m utatni, hogy a helyeseli 
töltögeti igazi nemzeti műveltség és az emberiség eszménye 
közt oly ellentét létezik, mely meg uem engedi, hogy az 
egyén nemzetével, nemzetéért éljen, a mi m egtilthatná a 
nevelőnek, hogy az egyént nemzetével összhangzásba hozni 
törekedjék, s a növendéket a nemzet á lta l reá rót köteles
ségek teljesítésére képesitse ? Nem engedi-e meg, uem kö
vetelne meg a józan nemzeti m űveltség, hogy a világ 
alkotójának, az emberiség atyjának, Istenünknek őrök igaz
ságait a nemzetnek minden egyes tag ja  megismerni töre-

társadaluiat, nem még akkor sem, ha társadalom alatt csupán azt 
a meglehetősen szűk kört értenék, mely az aristokratiát foglalja 
magába. Ezzel bizonyára nem azt akarjuk mondani, hogy ily 
állású kisebb vagy uagyobb számú személyek működése minden 
jelentőség nélkül való.

Sőt inkább 1
Mindenki megfogja engedni, hogy alig van még egy ország 

Európa nyugatán, a melyben az aristokratia a viszonyok termé
szeténél fogva oly nagyszerű szerepre volna hivatva, mint ebben 
az országban. Az ország históriai, politikai és gazdasági történeti 
úgy hozza magával, hogy Magyarországon nagyobb gazdagsággal 
biró emberek és ismert nevek viselői tényleg a született törvény
hozók minden téreD még akkor is, ha azon előjoguk, hogy a tör- 
véuhozásban résztvegyen3k, törvénykönyveinkből nem lordul volna 
elő soha.

Az ország, egészben szegény ország és conservatiY ország.
Szegény, jóllehet sokat beszélnek nagy gazdagságáról, egyes 

rendkívüli jelenségek után, melyek csalódást keltenek az összálla- 
pot nyomoré volta felöl . Egy nép gazdagsága amaz átlagos 
mérték s/. rint ítélendő meg, melyet eme nép maga az egyesek 
birtokának megítélésében szokott alkalmazni. Már pedig bizonyos, 
hogy mi gazdasági viszonyok megítélésénél csaknem oly elnéző 
mértékhez szoktattuk magunkat, mint szellemi nagyságok megíté
lésénél. Olyan embert, ki nálunk gazdag számba megy, Nyugatou 
alig tekintenének jómódúnak, s jómóduságunk gyakran mögötte 
áű a külföldi legcsekélyebb polgári viszonyoknak. Ennyit a sze
génységről.

K mellett az ország conservativ is. Nem egyhamar ismeri el 
a / ,  újdoiuvt. új gazdagságot és az újdonsült nemességet,. A pditikai 
befolyás, például, mely Angliában egyszerűen járuléka a nagy 
földbirtoknak s e földbirtokkal áíszármazik minden új birtokosra 
is. mináiuuk korántsem szerezhető meg olyan könnyen. Vannak 
befurakodottak é s  fölcseperedettek n birtokos világban, de nem a 

l politikai világban, s nuui különösen ama kis vidéki világban, az 
| egyetlenben, a hol - -  hogy a fölkapott szóval éljünk — csakugyan 
' p*hot „reformálni*. Ebben a szűk körben a birtok nem őrökül



iedjék s magit tökéletesítse is szentül megtartsa amaz 
isteni törvényeket, melyek lelkűnkbe oltáruk, melyek az 
ösizes emberiséget egybe kötik s a melyeknek öss .!ge: 
Imádd az Is'ent! szeresd felebarátodat, mint magadat!

A helyes műveltség tehát csak a nemzeti Ionét s reánk 
nézve magyarokra pedig a magyar nemzeti műveltség lehet 
egyes egyedül az igazi.

Miben rejlik a magyar nemzeti műveltség ? Nem más
ban, mint abban, hogy a magyar nemzettel álljunk össz
hangzásban. Mikor állhatunk a magyar nemzettel összhang
zásban ? Akkor, ha testünket lelkünket s ezeknek összes 
erejét alkalmassá teszszük arra, hogy azon életben és 
fejlődésben, melyet a magyar nemzetnek hivatásánál, ren
deltetésénél fogva élnie és végeznie kell, készséggel és si
kerrel részt vehessen.

Miben áll a magyar nemzet hivatása, rendeltetése ? E 
kérdésre a legnagyobb magyar auta inog a leghatározottabb 
feleletet, igy szólván:

„A magyar népnek nincs csekélyebb hivatása, mint 
képviselni — Európában egyedüli heterogén sarjadók — 
ázsiai bölcsőjében rejtező, eddigelé sehol ki nem fejlett, 
sehol érettségre nem virult sajátságait, sajátságait, egy tör- 
zsök-fajnak, moly, jóllehet mindent maga előtt ledöntő 
dagályként, már többizben gyászba boritá földgolyónknak 
legkiképzettebb részeit s fel-felböszülóseiben, mint isten 
ostora mindenütt vérrel járt, — bizonyosan annyi különöst 
s erejénél fogva bizonyosan annyi jót és nemest rejt ma
gában, mint az emberi nemnek akármely lelkes és nemes 
családja, csakhogy, mint azoknál úgy ennél is, külön saját
sági árnyéklatokban: a korlátlan tűznek nemes hévre, a 
vad erőnek bajnoki szilárdságra, a romboló ittasságnak 
nagylelkűségre kell tisztulni, íölemelfeedni."

„Az emberiségnek egyik nemzetét kell megtartanunk, 
sajátságait, mint ereklyét, megőriznünk s szeplőtlen roine- 
mliségben kifejtenünk, nemesítenünk erőit, erényeit s igy 
egészen uj, eddig nem ismert alakokban kiképezve végczél- 
jához, az emberiség íeldicsői léséhez vezetnünk" — ezekben 
áll századunk nemzeti prófétája szerint nemzetünk rendel
tetése, hivatása.

Ehhez képest magyar nemzeti műveltséggel csak az 
bir, a ki a magyar nemzet — ezen Széchenyi által körül
irt hivatásából folyó kötelességeinek teljesítésében, mint a

{ nemzet tagja, tényezőként szerepelhet. — Épen ezért m*- 
í gyár nemzeti műveltséget is csak az nyújthat:
! 1) a ki a magyar nemzetet és annak sajátságait is-
' meri;
| 2) a ki fogalommal bir arról, hogy milyenekké kell

váluiok a nemzet sajátságainak, hogy általuk nemzetünk az j emberiség feldicaőitéséhez emelkedhessék;
! S) a ki az egyéni és nemzeti elemet fel képes ismerni 
; s növendékeiben a nemzeti elemet a nélkül, h o g y  a müvel- 
í tebb idegen elem nagyobb mértékű nyomaszió befolyásáuak 
! kitenné, mégis összhangzásba tudja hozni a világ legmüvcl- 
I tebb nemzeteiben szemlélhető s azokat nagyokká tevő nem

zeti elemekkel, — s az egyéni elemet, a mi leginkább a 
függetlenség iránt való értékben nyilatkozik, oly módon tudja 
fejleszteni, hogy azzal a nemzeti közérzület s a hazaszere
tet összeforrhasson.

Mikor fognak tehát leányiskoláink a nemzeti művelő
dés nagyjelentőségű tényezővé emelkedhetni ? — Akkor, ha 
mindazok, a kik nőneveléssel foglalkoznak, leányiskoláinkban 
működnek, e három pontban Összefoglaltalak m̂ g tudnak 
felelni !

Kétséget nem szenved, hogy nőnevelés-ügyünk első 
rangú vezérei, azok, kiknek e tekintetben már is annyi ér
demeik vannak, c kérdéseket illetőleg, e három pontban 
ös8zefoglaltakra nézve a legmegnyugtatóbb feleleteket adhat
ják, — de hogyan állunk mi, a kik szerény közmunkásai 
vagyunk ez ügynek ? Vizsgáljuk meg!

(Folyt, kör.)

A kassai kir. gazd. tanintézet kebelében felállí
tott rétmester iskola szervezeti szabályai.

VI. Fegyelmi szabályok.
A tanulók fegyelmi tekintetben a kassai kir. gazd. tan

intézet igazgatósága alatt állanak. Nyári időszakban azon 
kultúrmérnök gyakorolja a fegyelmi felügyeletet, ki mellé 
a tanuló kirendeltetik.

A tanulóktól megkívántaik, hogy a legnagyobb szor
galommal tanuljanak és dolgozzanak, az iskolában úgy mint 
azon kívül is tisztességes magaviseletét tanúsítsanak és az 
elöljáróságnál mindenbon engedelmeskedjenek. Kötelesek a

mindig firtíl-fira, a tekintély azonban átszáll nemzedékről nemze
dékre, ha a híres nevek viselői nem táradoznak is szertelenül e te
kintély fenntartása érdekében.

Annál meglepőbb és természetellenesebb tehát, az a tétlen 
visszavonultság, a melyben a születési nemességnek oly nagy része 
évek óta tölti életét. Szabadon választott félrevonultság és lemon
dás, a melyet sem harcz, sem vereség meg nem előzött. Ez a je
lenség egyenesen példátlan. Világrészünk egész története semmi 
egyéb, mint az osztályok harcza a hatalomért és befolyásért. So
hasem volt azonban a világ bármely országában osztály, mely 
ahhoz a néphez, a melynek kebeléből keletkezett, igy szólt volna:

— A ti szokásaitok és hajlamaitok uralommal kínálnak ben
nünket, de nekünk az nem kell. Ti minket a kormány asztalához 
akartok ültetni, de mi a kartya asztalhoz ülünk. Ti minket az or
szág íeghatajinasbjaivá akariok tenni, de mi megelégszünk azzal, 
hogy az egész nép legexeentrikusabb emberei legyünk.

Ilyen állapot hallatlan, s ha azok, kik Balaton-Füredre ta
lálkozót tűztek ki egymásnak, a magok részéről ezen állapot meg
változtatásán akarnak működni, az nagyon dicséretes dolog lesz. 
Csakhogy aztán nem szabad azt hinniük, hogy kicsike lürtlö-conc- 
lavejokbau egyszeribe reformálni fogják u nemzetet. Soha meg tá r
sadalom nem reformáltatott egy fushionable fürdőhelyről. Ha a 
nemes mágnások inegakarják tudni, hogy mikép kell hozzáfogni 
ahhoz, hogy valaki, nagy névvel és nagy vagyonnal, valódi szol
gálatokat tegyen egy országnak, ne sajnáljanak Balaton-Füredre 
utaztukban betelni valami utbaesÖ könyvkereskedésbe s o tt meg
venni egy kis német könyvecskét, mely a múlt évben jelent meg s 
olyan, mintha egyenesen az ö szántukra íratott, volna. A könyv 
czime: „Ein englischer Landsquii'c", iitit Franz v. Holtzeiidoiff. 
Az egész akkora, hogy kényelmesen elfér az oldalzsebben s kényel
mesen elolvasható az utón. Nem olyan mulattaló, mint egy re
gény, hunéin lianonlitkutatinnul mulat'a több és érdekesebb, s ritkán 
mondtak még el oly kevés lapra egybefoglalva annyi értékes és 
hiszi) h dolgot.

A híres német tanár talán sohasem irt még szerencsésebb 
könyvet, egyet sem, a melyben a néniét és a prufessor u magú hi

báival kevésbbé lépne előtérbe, mint ebben. Még Tainenek méltán 
híres könyve is, az angol világról, nem tartalmaz több tanulságo
kat, mint ez a kis munka, melyről csak azt kell csoclálui, hogy 
már rég le nincs fordítva magyarra. Holtzendorfl egy angol nemest 
ir le, ki az egyszerű és épenséggo! nem ariatokratikus Baker nevet 
viseli. A német egy börtönügyi cougressus alkalmával ismerkedett 
meg az angollal; azután meglátogatta házában s megfigyelte és 
leirta az ö és családja életét.

A mit ez a falusi nemes a maga körében végbevisz, az való
ban bámulatos, pedig sem a leggazdagabbak, sem a legelőkelőbbek 
közé nem tartozik, sem különös tehetségekkel, sem különös befo
lyással nem tiiudökiik. Politikai nézeteit illetőleg, tizenhárom próbós 
torjnak látszik, mert nagy hévvel szól a földbirtok föloszthat!an- 
sága mostani rendszerének fenntartása mellett; hajlamaiban tel
jesen rusticus s semmiben sem különbözik földijeitől ; ó maga is
mételten tiltakozik a német professor előtt az ellen °hogy 

! öt valami békeaposlolnak, fehér nyakravalóval, kezében egy* pohár 
I ezukvos-vízzel, rajzolja, „mert ö a ezukros-vizet csak brandyval 
| Jócskán Meresztve szereti". Azt mondja, hogy' ö benne megvan 
! rendjének és búzájának minden bűne, s a mi tehetségét illeti azt 
1 a következő tréfás módon adja elő :
! „Megvan berniem Imi’ istennek, az a türelem, melyei a nók- 
I ben angyalinak szoktak „evezni, de .  melyet magamban csak sza- 
: miir-ereuynek nevezhetek, mert nincs semminemű lelietsé"em Fz- 

zei a szamár-türelemmel sikerült végbcvimiem némely olvon dőlnél 
l a mely utánzásra méltó. Minden olyan ínyben, a m elvá n müveit 
I világ nem szívesei! hall emlegethetni, a tolvajok, foglyok csavargók 

es szegények ügyében, kierőszakoltam magámnak a ügyeimet „ V  
rohantam a közömböseket s nem hagytam ftkat nvugton sehol sem ■ 

gylitlöttem vagy harminca nagyobb rs kisebb újságot mié 
1 *“  “,,m nyomtatlak köt) csikkemet ; olyan mestermunka, a melyre 
1 I  v ,« ük’ “ i h<W  “  angliai és walesi 648 szegény-

kerületből Dl8-at úgyszólván a magam kalapja alá kerítettem.*
(Vége következik.)



fedjük bízott minden kulturtecbnikai kézi munkát pontosan 
teljesíteni.

Egyébiránt a kassai kir. gazd. tanintézet rend és fe
gyelmi szabályainak, valamint a benlakás és élelmezésre 
vonatkozó — a most nevezett tanintézeti igazgatóság által 
kiadandó — házi rendszabályok megtartására kötelesek.

VII. Tanterv.
A tauitást a kassai kir. gazd. tanintézet igazgatójának 

felügyelete alatt a kultur-raérnökök és a szükséghez képest 
a tanintézet tanárainak közreműködése mellett a kultur- 
technikai szakok tanára eszközli.

A tantárgyak következők :
Első téli tanfolyam.

Szépírás, számtan, magyar nyelv és irálytan, mértan, 
vegytan és ásványtan, égalj, tnlajisrae és növénytan, ter
mészettan (általános tulajdonságok, mechanikai alapfogalmak, 
gépismével,) rajz (mértani,) szak beli gyakorlatok.

Második téli tanfolyam.
Szépírás, ügy irály tan. ábrázoló mértan, földmértan és 

tereptan, építészet (föld-, és vizépitószet,) rétépités, művelés 
«3 alagcsövezéB, térkép rajz, építészeti rajz, rétépités, szak
beli gyakorlatok.

Harmadik téli tanfolyam.
Ismétlések, tervezések, müépitméuyek másolása.
A nyári évszakokban a tanulók különböző kulturtech- 

nikai munkálatoknál alkalmaztatnak az illető kultúrmérnö
kök rendelkezése alatt. (1. V.)

VIII. Bizonyitványok.
A harmadik tanévet végzetteknek „rétmesteri" minő- 

sitvényrÖl adatik bizonyítvány, mely azonban a kitűnő 
tanulók által kivételesen a második év végén is elnyer
hető.*)

Kelt Kassán, 1879. évi október hó 17-én.
Á gazdasági tanintézet igazgatósága.

vette magát az indulóra, felült a szekérre s elaludt. Álmában úgy 
érezte, Hogy folytonosan kavicsgarmadákon jár, rázta és törte va
lami, hanem azért a 4 óra hosszat tartó utón fel nem ébredt, 
úgy kellett felkölteni otthon. A szekeres másnap eljö & fizetésért. 
Nos, hogy vagyunk gazda ram ? — kérdé a szekerestől; engem 
nagyon megrázott a szekér, talán nem jó helyen jártuuk mi ? — 
Dehogy nem ! — válaazolá mogorván a szekeres, csak ajánlom, 
hogyha a tenBurnak ezután szekere lesz, mindig a komámmal dol
goztassák, mert az egész éjszaka a küllőkön jártunk, egy sem 
hullott ki, a ráfot meg a taipot még Nagyváradon elhagytuk.

— N agyváradot az áradó Kőrös árvízzel fenyegeti.
— G azdasági egylet. Mint lapunk múlt számában jelezve 

volt, Vojnich Jakab, a gazd. egylet alelnöke Kulán gyűlést hivott 
össze. A gyűlés, amint előre várni lehetett, sikerült a mennyiben 
azon mintegy hetvenen voltak jelen. Kiosztatott nyolc aláírási iv. 
A gyűlésen Korbay Károly indítványa nagy senzatiőt keltett t. i. 
azon practicus inditvánvnyal lépett föl, hogy a bács-bodrogmegyei 
gazdasági egyesület gazd. tanoda felállításán fáradozzék. Ha ezen 
tanoda fel lesz állítva, akkor az egyletnek is számos tagja lesz. 
A gyűlést a casinó helyiségében társas vacsora követte, rnelyeu 
Rácz György, az egylet elnökét, Gromon Dezső ó méltóságát 
élteié.

— T oidy Is tván  34 éves igen tehetséges és szabadelvű 
gondolkozásu Írónk múlt vasárnap hosszas betegség után meghalt.

l ' / j U í t l  IIK lO H itílS .
Haján, 1870. daeflmbar d-au.

Búza 12.80 zab 0.10 bab 10.20 árpa 7.50 rozs 8.80 köles 0.80 
kukorica d.20

Az árak 100 kiiogr. után.

Felelős szerkesztő :

Dr. B A K T S O H  BAMU.

H i r d e t é s i t .
H 1 K E K.

— Halas városa legutóbb tartott közgyűlésén a budapest- 
zimonyi vasút kiépítéséhez, ha az Halas-Szabadkának vezettetnék, 
megszavazott ingyen területet 43/4 mértföldre 24,000 forint érték
ben, 20,000 napszámot, megváltható 1 forintjával, mi tesz 20,000 
forintot és készpénzt 50,000 forintot, vagyis összesen 94,000 fo
rintot. A szabadkai küldöttség szombaton tisztelgett a kormánynál . 
Az összes ajánlatok mintegy három milliót képviselnek. Tisza mi- 1 
niszterelnök válaszában kiemelte, hogy „a kormány hosszú idő | 
óta figyelmét épen az önök által képviselt vidékre terjesztette ki 
és hogy az iránt nyugodtak lehetnek hogy ha amint Bzónokuk 
uiondá — az országos érdekek az önök vidéki érdekeivel találkoz
nak, bizonyosan azon vasútnak fogja az elsőbbséget adui.

(Hosszas élénk helyeslés.)
A k ö rü lm én yek h ez képest. Egy kitűnő afrikai utazó . 

beszéli, hogy egy reggelen ablakjában levő virágjait öntözte. 
Azonban sokat talált önteni, úgy hogy a viz egy, az ablak alatt 
fekvő arabs arczára ömlött. A barna felugrott, az ablakra nézett 
és tragikusan felkiáltott: „Ha üreg férfi vagy, megvetlek! 11a ö- 
reg aszszony vagy, úgy megbocsájtok! Ha fiatal ember vagy, úgy 
megátkozlak! Ha fiatal nő vagy, akkor köszönöm !“

— M odern háladatoeság. Egy párisi birtokos nagyon 
szorongatott fivérét magához vevén, üt nem csak súlyos anyagi 
bajaiban segítette, de minden tek ntetben ellátta a szükségesekkel.
A szorongatott fivér pedig csupa háladatosság fejébeu elszöktette 
jóltevőjének nejét, egyúttal mugához Yevén utravalóul 185,000 
frankot, bankjegyben és 20,000 frankot, aranyban. Távirati körözés 
következtében a marseillei rendőrség épen akor fogta el a szökevé
nyeket, midőn Algírba akartak vitorlázni.

— S záríto tt — te j. A Lipthay Bál által amerikai utjából 
hozott különösségek között legnevezetesebb egy uj találmány : a 
szárított buzatej, melyből jókora mennyiséget ajándékozott az oroz. 
tanszermúzeumnak. E tejet főleg tengeren utazók használják, kik 
más fris tejet nem kaphatnak; használata igen egyszerű, mert 
csak vízbe kell tenni, hogy fölolvádion és kész az ital.

— R eklám  egy kerékgyártónak! Egyik közelebbi város
ból Nagyváradra jött valaki szekerem Itt ráesteledett az idő, de 
hát marasztották is, meg ö is szeretett maradni, elég az abból, 
hogy esti 8 órától 11 Óráig itatta a szekeresét; mikor aztán rá*

*i A jelen tanév deczember hó 1-én kezdődik ; jelentkezhetni november 
g M if  bezárólag, a kassai gazdasági tanintézet ig azgatóságánál.
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Stájerországi

IS ö v é SS J  - El c  «i w
mellbetegek részére.

Több mint <10 éve az egyes egyedüli és jeles gyógyszer a 
torok és lólekzö szervek minden bajai ellen, úgym int: köhögés 
n á th a , rrk ed tség , nyak- és m ellfájáH .

Azon üvegek, melyekben a st/ijcrorszng;i novénynedv 
van, u következő szavak .,A po lk ák é zom  H irschsn  in GrasrA 
továbbá a bélyeg ,..l. P.“ benyomva vannak, valamint a készítő 
neve a Vignettán; ,J . Pnrgleltner, Apotheker* kék  színnel 
von nyom va. , ,

Óva figyelmeztetjük a n. é. közönséget a sok utánzás es 
hamisításoktól'és kérjük csak azon üvegeket mint VALÓDIAK
NAK tekintem, melyek a fenti ismertetöjelekkel ellátva vannak.

Ara egy üvegnek S8 kv o. é.
F .B ié lk ü ld í.i-r .k lk r : PurglcK ncr J . j ó g j B í ír l .r n

F ö rn k tÁ r M.(,yflrorBzft|í r e a í é r c .  TÖ1IÓK JÓ Z S E F
gyógyszerésznél PESTEN. . . . .  ,

Raktár Raján; Niicliitscli Is tv á n , H e rz te ld  H e n rik  es 
Ka, U e rz fe ld  J a k a b  és D iesellel- G y u la  uraknál.
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Első magyar általános biatositó társaság

b i z t o s i t  e i s ó  é v r e
LAKHÁZAKAT ES GAZDASÁGI ÉPÜLETEKET

ú g y ,  h o g y

A  B i a i I I S f É S

__ az ingyen év előzetes élvezete után [ l — l

c s a l i  a  m á s o d i k  é v b e n  v « » s x i  k e z d e t é t .
h a  a z  i l y  é p ü l e t e i  n á la  hat évi t a r t a m r a  b i z 

t o s í t t a t n a k .
Jegyzet: A múlt 84. számban a szerkesztőt megjegyzésben a biztosítási tar

tam tévesen volt 7 évre téve, mert neiu 7, hanem ft övre fogad el a társaság e 
hirdetés szerint biztosításokat.

Haja, 1879. deczember 9-én.
Fejes István,

az I. ni agy. á 't . fcizt. társaság hivatalnoka.

N yom atott Nánay Lajos könyvnyomdájában Baján.




