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Klóllz.elé*1 arak :
Egész. érre f» frt kr
Kél évre . . . íi „ üO „
Negyed évre . . . 1 * 2S „
Néptanítóknak egész évre ?< .. .

H irdetési dijuk
a legjutányossabban számit tatnak. 

Bélyeg minden beiktatásért 3U

W É k J í l k
vegyes tartalm ú hetilap .

Megjelen minden szerdán és szombaton.

■Hxerkesxtöl iroda.
hova a lap szellemi részét illető klllde 

mények intézeudők :
ÁLLAMI TANITÓKÉPEZDÉBEN.

Levelek csuk bérmentesen fogadtatnak 
el. Kéziratok nem adatnak vissza.

K iadóh iva ta l:
Az előfizetési pénzek és hirdetések a 
kiadóhivatalba — N á n a y  L a j o a  

könyvnyomdájába — küldendők be 
(tíódog-tér, Scheibner-féle ház.)

m x l k i a a .  * *

L<«áuy ibkoláinkuan a nemzeti művelődés nagy
jelentőségű tényezőivé kell emelkedniük. 

Péteri! Sándortól.
(Folytatás és vége.) I

Hogyan áll a dolog ? Ismerjük-e saját nemzetünket s 
annak sajátságait? JSÍe teleljünk e kérdésre könnyelműen; 1 
egy nemzetet ismerni nem könnyű dolog l

Honnan tanulhattuk volua meg a magyar nemzet isme- i 
rétét ?

Talán a könyvekből ? Nemzetünknek és sajátságainak 
ismertetésével ritkán foglalkoztak Íróink, s a mit egyes je
leseink Írtak is róluk, az úgy el van szórva, hogy egész 
könyvtárt kell átkutatnunk, mig egy kis kötetnyi oly anyag- í 
ra találunk, mely nemzetünk sajátságainak ismertetéséről ; 
szól. !

Talán az iskolákban hallott előadásokból?
Még a. tanítóképző intézetekben is csak kevés az, aiit 

ezeu ismeretből nyújthatunk, oly rövid lóvén a tanítóképző 
tanfolyam a kiszabott, végzendő teendőkhez képest, hogy 
még az ily nagy fontosságú ismeretet illetőleg is csak útmu
tatást nyújthatunk arra nézve, hogy az életbe kilépő növen
dék miként képezze magát, hogy au szaporítsa azon kis szel
lemi tökét, melyet hivatalba lépése előtt szerezhet.

Taláu közvetlenül az élet tapasztalataiból ?

Kétségkívül az áll, hogy nemzetünk ismeretéhez kar
társaink nagyobbrésze a társadalmi érintkezés által jutott. 
Azonban nagy kérdés az, hogy vájjon az élet tapasztalatai 
helyes ismerethez jutottak-e, a a nemzeti sajátságok hely
telen felfogása nem vezet-e tévutakra bennünket. Be kell 
tehát vallanuuk, hogy nemzetünket és sajátságait nem is
merjük úgy, mint. a hogy azt a nemzeti nőnevelés ügye 
megkívánhatná tőlünk !

Mit kell tennünk, hogy a nemzetnek és sajátságainak 
helyes ismeretéhez juthassunk ?

Össze kell először gyűjtenünk mindazt, mit uemzetUuk 
nagy elméi nemzetünk sajátságairól Írtak és másodszor, 
össze kell ezeket vetnünk saját magunk tapasztalataival. s 
létre hoznunk a nemzeti nevelésügy fejlesztésénél nélkülöz
hetetlen alapot: a nemzetünk ismeretét nyújtó tudományt.

Nagy és nehéz munka vár reánk, ha e kötelességünket 
teljesíteni akarjuk, — de ue tartsunk attól, hogy nem lesz 
az gyönyörűséges. íme, a nemzet nagy prófétája biztatólag 
szól hozzánk : azzal kecsegtet, hogy nemzetünk tanulmányé 
zó.sa közben annyi különöst, tehát, érdekest, annyi jót és 
nemest fogunk találni, mint a mennyi csak a legerősebb, 
leglelkesebb nemzetekben mutatkozik. S a nemzet prófétája 
ismerte nemzetét, a a mit állít a nemzet inuljábói követ
kezteti ; mert

— annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után 
Magfogyva bár, de törve nem, ól némáét e banán.

?  Á  1 C I  & .

A k é r e g é t  ő n ő.*)
— Nőprowincz. —

Vígan pattog a tűz a gazdu konyháján,
Kék füst száll a légbe a ház kéményéből;
Rendén vau az udvar, az istálló gőzöl,
Telel a jószág, s benn mulatnak egyvégböl

Nagy itten a jómód, nagy itten » vigság,
Nincs szeri, se száma a vendéglátásnak,
És ez igy megy régtől, sok esztendő óta,
A hogy Márton gazda lett ura a háznak.

A szomszédok pedig, a kik mindezt látják,
Nagyokat sóhajtnak, suttogva beszélnek,
8 a mi ebből eljut jó  Márton gazdáig,
0  azt is nagyhetykéu ereszti a szélnek.

Tudja egész világ, tudja egész helység,
Miként ju to tt ahhoz deli Márton gazda:
Szegény ember volt ő, csak tarisznyáé zsellér,
S kenyerét úgy adta másoknak a haszna.

Dolgozott s igy élt meg élete párjával,
A k it egy szép napon elűzött magútól;
Kevés idő telt el, mikor csakhamaíjún 
Egy tele, bő ház lett a szűk tarisznyából.

Dolgát az Úristen egyszerre íölvitte —
Dehogy az Úristen I ez csak olyan mondás.
Mert bár ettől kezdve ő lett első telkes,
Boldogabb volt nála az utolsó kondás.

*) Mutatvány a „Képes Családi Lapok" nov. líi-iki számából. Szerk.

Boldogabb bizony, bejh ! mert szenem vetett rá 
A megholt bírónak híres felesége,
A ki eszét vette jó Márton gazdának,
Minek lakodalom lett aztán a vége.

8 bár e lakodalom soliu sem é rt végei,
Nem irigyli senki szegény Márton gazdát: 
Minden ember tudja, hogy az új menyecskét 
Szivéhez csak amúgy lógókánt akasztat.

Hejb ! az a sok telük, fehér ház ás jószág,
Az vette el eszét, nem is az az asszony ;
Ezek jóvoltából t'oly a vigság most is,
De niuc-j öröm, mit a sors meg ne akaszszon

S íőkép ily öröm et! . . . lm a pitvar-ajtón 
Éhezőn, didergve. megtört nő jelen meg,
S emlegeti halkan az Isten irgalmát,
Mi ha van Istennek, nincs az embereknek.

Egy jóllakott cseléd rivall rá  belü lrő l;
..Takarodjék, — úgymond —- nem érünk iá  mostani" 
Hanem a szegény nő, szemeit lesütve,
Csak kér, csak esedez s állva marad ottan.

Állva marad, mígnem kilép Márton gazda,
Egyet lép előre, azután megdermad,
S nézi, nézi ezt a rég nem látott képet,
8 nzt hiszi, hogy mindjárt a szive reped meg.

„Egy kis alamizsnát I" -  eseng az szelíden —
Márton gazda hallja s összeszorul ajka,
Morzsolja markával két ingujja végét...........
Morzsolja, inig kitör egy kínos sóhajba.

S léire uéz, bár ott áll . . . lép egyet, de hátra 
Majd isméi reá néz, oly s/.ivesen, szépén,
Aztán oda rohan, ráborul s zokogja :
„Éu édes, egyetlen, első feleségem 1“



Csak „rád erő bajnoki szilárdsága" ta r th a t/a  főn nem
zetünket egy ezredévig e főidőn, csak „a korlátlan tűz“ 
volt képes évszázados mulasztásokat benne időszakonként 
pótolni, helyrehozni

M iként küzdött a magyar nemzet egy évezred óla, 
annyiszor, s oly hosszas évekig az emberiség legszentebb 
jogaiért, melyeket mindig elismert;, magáévá te tt!  M it te tt 
„a korlátlan tűz" , ha csak rövid időre hathato tt is benső- 
legsa já t magára ! Alig volt oly néhány évny iszabadsága Nagy 
Lajos a la tt s H unyady M átyás idejében, a mikor magának 
is élhetett e nemzet, s mégis minő gyorsan utolérte Európa 
többi nem zete it! A lig volt egy-egy pillanatnyi nyugalma a 
török világ szomorú korszakának idejében, melyben saját 
magával foglalkozhatott, s mégis mi tö rtén t olykor-olykor e 
perczek a la tt ? S mit te tt  azon rövid nehány év a la tt , 
melyek azon percztől, melyben Széchenyi kimondá, hogy a 
nemzet nem halt meg, csak alszik, s ezután lesz még csak 
nagygyá azon óráig, melyben a tetszhalál ú jra  erőt vett rajta , 
lefolyónak. M it miveit a nemzet,melyet Széchenyinek halálos 
hörgése ébresztett, lel, 3 a sírból életre keltett a legutóbbi 
néhány év a l a t t ! Ily nemzetet tanulmányozni, ily nem
zetet kiismerni még a legidegenebb egyénekre nézve is méltó 
s gyönyört nyújtó foglalkozás !

Ismerjük-e az emberiség feldicsőült eszményképét, mely
hez a magyar nemzetnek fölemelkednie kell ! K i á llíto tta  
ezt fel, ki fogta ezt a fel legtökéletesebben ? A  legrégibbb 
időktől fogva korunkig minden egyes müveit nemzet körében 
foglalkoztak a megdicsőülc emberiség eszményképének föl
állításával ; azonban miként a nevelésügy történetéből, a 
művelődés történetének ezen kis részéből is lá thatjuk , az 
egyik eszménykép a másik után e ltűn t, elavult. Az egyik 
kor a másikét, az egyik nem zet a m ásikét elvetette. A görögnek 
csak a  görög által, a rómainak a lén iái által alkotott eszménykép 
volt felfogható ^és helyes. Az egyik korban az egyik a má
sik koroan a másik eszme lön az emberiség feldicsőült esz
ményképének alkotó része. Van-e olyan eszményképe a fel- 
dicsóült emberiségnek, melyet a mi nemzetünk elé állítha
tunk, s mely a  mi korunknak megtelel ? A  magyar nemzet 
nagy elméi is loglalkoztak a feldicsőült emberiség eszmény
képével minden időben s korunkban is. Azon nagy elmék,

S veszi a tariiznyáit, veszi azt a régit,
— A kamrán üresen szögre volt akasztva, -  
S megfogva kezét a kéregetőnönek,
Búcsútlan vele megy, megy-xnegy Márton gazda.

Benedek Aladár.

Fővárosi levél.
Budapest. 1879. decz. 0.

Fáráó egyik ivadéka volt egykor a. prímás az uraság laka- 
dalmán, és különös gráfiából meg leit neki eugedvi, hogy az egyik 
rajkót elhozhassa a íagzsi-ba. Az ebéd vége fülé büszkén megy a. 
prímás az asztalhoz, melynél a rajkó ült, és ezt — sirva találta, i 
A rettenetes csudálkozás alig engedte e szókat kimondani a gyen- j 
géd apának:

— Hogy nyafoghatsz te hibás, mikor ennyi ázs ennivaló? j
Könybe lábadt szemekkel, siralmas arczczal nyögé a nagy* I

reményű fiú: !
— Má hogy ne sírnék, mikor annyi itt ázs étel, és én nem J 

bírok már többet enni . . .  .
Körül-belül magam is e helyzetben vagyok ! Kicsi hija, hogy 

keserű panaszba nem fakadt ki toliam azért, hogy annyi az Írni 
való, hogy nem tudom mit Írjak ?

Ue, nehogy azzal vádoltassam, hogy nem tudom melyik do- j 
lóg méltóbb az első helyen való közlésre, a másiknál, s nehogy j 
Terpsichoré kisasszony megsértődjék, ha elébe Thúiia ö nagyságát j 
teszem, azért leghelyesebben vélek cselekedni, ha az idő szerinti 1 
fonalat tartva meg ■*— hozom nyilvánosságra legközelebbi múltúnk j 
nevezetesebb eseményeit.

November 26-án nagy ünnepet ült a „Kisfaluéi Társaság". 
Számos — leginkább a. szépnpin által képviselt, — gyülekezet előtt 
a társaság elnöke Gyulai Pál sikerűit részletet olvasott fel hazánk 
— nem, a jelenkor legnagyobb költőjének — Arany Jánosnak 
legújabb müvéből — a „Toldi szereiméiből. Az agg költő, ki 
már évek óta hallgat, és csak. néha-néha villanyozza fel uz ország 
keblét egy uj remekművel, kiről mindnyájunk azt hitte, hogy lant-

* a kik a magyar nemzet sajá tságait kutatták, fölismerték, s 
egyúttal megkísértették kim utatni azt, hogy mit kell te n 
nünk, hogy nemzetünket az emberiség feldicsöülésének esz
ményképe felé vezessük, mert a magyar nemzetre nézve az 
emberiség feldicsőült eszményképe nem lehet más. mint 
nemzetünk azon állapotának hü képe, a melyben „sajátságai 

; szeplőtlen minőségben kifejtve, erői ós eiényei megnemesitve",
! tökéletességtől tündöklőnek, a magyar nemzet életét az ália- 
! mókát alkotó elemek sorában biztosítják, s á llását a legmtt- 
! vflltebb nemzetekkel szemben tiszteletteljessé teszik, 
j Maradjunk a leányiskolák legfontosabb tantárgyánál a 
J magyar nyelvnél, annyival is inkább, mivel a magyar nem- 
j zet legfőbb sajátsága nyelvünkben ól nyelvünkbemdicsőülhet meg.
I Elmondhatjuk-e magunkról, hogy az anyanyelvtani ok- 
’ ta tás körül eleget teszünk, s képesek vagyunk eleget tenni 
i a nemzeti műveltség által reánk ró tt kötelezettségeknek ? . 
! M egőrizzük e a növendékekben azon részét a nemzeti elem- 
I nek, melyet anyanyelvűnkben bírnak ? Nem tesszük-e ki 

ezen részét a  nemzeti elemnek, a midőn tökéletességre akar
juk az t emelni, idegen, műveltebb nemzet befolyásainak oly 
mértékben, hogy annak eredetiségéből vesztenie kell ? V aló
ban szomorú állapotokat kell e kérdésre való felelet helyett, 
fölsorolnunk; de ez állapotok elhallgatása még szomorúbb 
állapotokat hozhatna létre, azért fájó szívvel bár, de fel kell 
tárnunk a nemzeti műveltséget, veszélyezte fí mulasztásokat, 
botlásokat, a melyeknek nagy része épen onnan eredt, mivel 
még eddigelé nem igen hangoztattuk e jelszót : Leány
iskoláinknak a magyar nemzeti művelődés nagyjelentőségű 
tényezőivé kell emelkedniük ! Olvasókönyveink, kézikönyveink 
nagyobbra sze, s igen kevés a kivéte, tömve van idegen 
irodai mis többnyire silány belértékkel bíró termékek gyarló for
dításával. Legégetőbb kérdés reánk nézve, a nemzeti műveltségre 
nézve, hogy olvasókönyveink, kézikönyveink az idegen ele
mektől megtisztuljanak, s oly alakban jelenjenek meg, a 
melybeu nemcsak arra  nézve lesznek alkalmasak, hogy a 
növendékek nyelvérzékét megőrizzék, hanem arra  is, hogy 
azokból növendékeink a nemzet legfőbb kincsét megnemesa- 
dett, megdicsöült idomaiban megismerhessék, magukéivá te
hessék ; mert ue higyje senki, hogy a leányiskolákban e 
dolog veszély nélkül tovább is igy megmaradhat.

ját szegre akasztá, most előlép, és mi mi bámuljuk ót. A 62 
éves agg az ifjúság legvirulóbb korában virágozva tűnik elénk, és 
„Toldi szereim éit talán még hevesebben égve képzeljük, mint a 
költő ifjú korában ir t „Toldi estéjé“-t.

Azt Írja az ünnepelt költö az előszóban, hogy még Petőfi 
buzditá öt megírni e harmadik részt, megírni a „derekát Toldinak, 
kinek a feje és lába már rég megiratott." (Petőfi szavai.)

A nemzeti színház novitáaa Szigeti József jeles színművész 
„Nagyralátó“-ja, mely már négy hét óta ismételve, mindig telt 
ház előtt, adatik.

A népszínházban „Nótás Katá“-t. adják folyton. Győri e si
került népszínműve állandólag Ígérkezik fennmaradni a színpadon 
annál is inkább, minthogy az ország „Nótás Vilmá“-ja (Blaháué) 
a leghívebb megtestesítője a darab czimszerepének.

És im, mindezek mellett még a Wollgasse „Üeutscbes The- 
ater“-ja is újra éled, -— a Meiningeni herczeg saját társulata, a 
szinirodalom legclassicusabb müveit adja ott elő.

Terpsichoré nagysám is újra él a hosszú nyári álom után, 
az utczákon öles falragaszok decziméteres betűkkel hirdetik a 
„Redoute“-bau tartandó tánczvigalmakat.

A párbajok mániás évadját éljük. Ha A— B -- lábára hág, 
ez haraggal veti A— s z e m é r e ,  hogy „nincs önnek szeme?!" 
„Tehát szemtelen vagyok!" rikolt. A— „holnap a Rákoson!" Je
lenleg gr. Audrássy G. párbaja foglalkoztatja a sportvilág tagjait, 
ki ellenfelén (Pardubitzban) veszélyes sebet ejtett . . .

A főváros aszfaltját magas hó fedi, a városligeti tón megkö
nyörül a Tél apó, és m e l e g  j é g  t a k a r ó t  adott neki hogy, 
-------hogy holnap a korcsolya-egylet vig zene, és villamos vilá
gítás mellett megkezdhesse az élvezetes sportot, — a korcsolyázást.

Künn borzasztó a hideg, ablakomon díszes jégvirágok, téntám 
is a megfagy ás pontjához, ért, — levelem hangulatát kérem ennek 
betudni. . . .

Brrr, de hideg van !!
B. P.



Ki őrizheti meg hivebben a nemzeti elemnek a nyelv
ben rejlő sajátságait, ki adhatja azt inkább át egyik nem
zedék után a másiknakj mint a nők, kiket mi nevelünk ; 
ki lehet hivebb ápolója nemzeti nyelvünknek, mint az édes 
anya, kitol elsajátítja ezt a gyermek, ki lehet nagyobb 
meltányolója a nemzeti szépirodalomnak, a nemzeti nyelv 
megdicsőülésének, mint a nő, kit dalában a költő dicsőit.

A nemzeti elem legkiválóbb sajátságai a nyelven kívül 
a nemzeti zenében s a nemzeti képzőművészetben rejlenek, 
melyeknek csirái a nemzeti iparérzékben, a női kézimunká
ban nyilatkoznak. Megőriztük-e ezt? Képesek 
ezt megőrizni, nem nyomjuk-e el ezt idegen, 
nemzetektől kölcsönvett elemekkel ?

E kérdésre is kevés vigasztalót mondhatunk. Első sor- s 
bán nagy baj az, hogy a nemzeti zene ápolására sokkal j 
kevesebb gondot fordítanak leányiskoláink, mint a mennyit j 
az már csak azért is megkövetelne, mivel nemzeti sajátsa- j 
gunk egyik kiváló része benne nyilatkozik. Második hiba az, 1 
hogy növendékeink, a kisdedóvó intézetektől kezdve minden 1 
egyes leányiskolán keresztül, több idegen nemzeti szellemtől 
áthatott dalt, zenét hallanak, mint magyar nemzetit.

Még rosszabbul áll a nemzeti képzőművészet ügye le- \ 
áuyiakoláinkban, mint a nemzeti zenéé s a nemzeti nyelvé. 
Hány százezer leány vau iskoláinkban, kik sem a rajzolás
ban, sem a kézimunkában oktatást nem nyernek. Hogyan 
fejlődjék ki ezekben a nemzeti müórzék, melyre pedig oly 
nagy szükségünk van, ha nemzeti iparunk gyors felvirágo- 
zásáról álmodozunk.

Rajzoktatóink s kézimunka-tanítóink nem rendelkeznek 
oly ábrák, oly minták gyűjteményével, melyek a nemzeti 
müizlés elemeit ápolhatnák ; idegen nemzetek Ízlésének ki
folyásai azok az ábrák, azok a minták, a melyeket leány
iskoláink rajz- és kózimunkatanitói használnak. A képek, 
melyeket növendékeink irkáikon, képeskönyveikben a család 
körében látnak, nem a magyar nemzeti művészet termékei.

Bizonyos, hogy iparunk csak akkor lesz életrevaló,
& nemzetet gazdagító, ha nemzeti alapon indul s a nemzeti 
müérzók lesz éltető eleme ; mert a magyar nagyot, szépet 
csak a magyar nemzeti alapon hozhat létre.

Hatalmas bizonyítékul szolgál erre nézve irodalmunk 
története. Mindaddig, inig íróink a franczia iskolának, a 
classikus iskolának hódoltak — nem termett világra szóló 
magyar' szépirodalmi mű, de mihelyt íróink nemzeti alapra 
állottak s nem vetették meg saját nemzeti, bár gyarlósá-

abban áll, hogy mindenki saját hajlamait és meggy Őzöd étéit, 
kövesse $ a meunyibcu mások jogait nem térti, tevékeny
ségében ne akadáiyoztassék.* Hogy tehát a függetlenség 
iiánt való érzet a szabadságot megteremthesse, saját ma
gunknak, mások jogainak ismeretével kell bírnunk. Az ér
telem hiányos volta minden időben megölője lett a szabad- 

| súgnak, ha azt a függetlenségi érzék létre hozta is. A kinek 
I fejlett értelme nincsen, nem tudja felfogni a mások jogkörét,
! sem a magáét s azokat csakhamar összetéveszti s enged ott 
j is, hol engednie vétek, s követel ott is, hol adnia kellene, 

vagyunk-e Ha az értelem ki nem fejtetik, urakká lesznek az emberben 
műveltebb ! az indulatok ; melyek megfuthatják az erkölcsöket; már 

i pedig
. . . „Minden ország timaiza, talpkor*
A tiszta erkölcn, mely ha megrósz,

Róma ledül s rahigába görbéd.-
A kiben nem az értelem szabályozza az érzelmeket, 

az maga fölött nem fog uralkodni, — pedig „egéizeu csak 
az szabad, a ki maga fölött uralkodni tud !a

Ki kell tehát növendékeinkben fejteni az értelmet, föl 
kell velük fogatnunk az egyes emberek jogkörét, s azt, 
hogy mivel tartozik egyik ember a másiknak, mivel az egyén 
a családnak, a család az egyénnek, mivel a nemzet minden 
egyes tagja a hazának, a nemzet összességének, mivel egyik 
nemzet, a másiknak, mivel a/, egész emberiség minden ©gyes 
tagja az Istennek.

Hogy pedig ezeket elérhessük, leányiskoláinkban az 
erkölcstanra s vallásos oktatásra nagy goudot kell fordíta
nunk, és e mellett, saját hazánk földének s nemzetünk tör
ténetének olyszerü ismertetésére is, mely a hazaszeretet, 
szent érzelmét felkölteni és eleven munkásságra kéazteui 
képes.

11 I R E K
M a lesz szín társula tunk egyik je les tagjának B. 

Ni/có L in a  asszony ju ta lo m já t ék a , m ely alkalom m al színre  
kerü l Szigligeti E d e  kitűnő népszínm űve, „A háromszéki 
leányok .“ Felhívjuk t. olvasóink figyelm ét ez élvezetdus 
estére.

— Sport. Mint halljuk, holnap lesz az egyleti jégpálya 
ünnepélyes megnyitása.

A síkos út. Idegen példán nem okulván, nem vétetett 
eleje az eshető veszélyeknek. Sok elcsúszást és elesést lehetne

goktól nem ment, de a nemzeti szellemtől áthatott régibb | rugistrálnunk, azonban csak a legsulyosabbat említjük. Leinbergm 
irodalmi müveink tanulmányozását s nem kicsiDyelték a a helybeli ipar- s kereskedői mi hank könyvelője f* hó 8-áu éjjel 
nemzeti népköltészetet, mely magvát rejtette azon idomok
nak, melyek tökéletesítésre képeseknek „s megdicsőült alak
ban eddig soha ki nem fejtett eredetiségük miatt csodálatra 
méltóknak bizonyultak“ -.. azonnal megtermettek nemze
tünknek azon kincsei, melyeknek dicséretétől a magyarok 
nagy költőire s nemzetünkre dicsfény árad a világ minden j 
részéből. — Okuljunk tehát.!

És hogy ön megvizsgálásunk teljesebb legyen, kérdez
zük meg még magunkat, képesek vagyuuk-e növendékeinkben 
a szabadság iránti érzékét oly módon fejleszteni, hogy az 
alapjául szolgálhasson a hazaszeretet, szent erényének ? j

A függetlenség iránti érzék minden egyes emberrel j  
vele születik, mert. kiegészítő része az isteni eredetű lélek- j 
nek; a minél nemesebb az ember, minél erőteljesebbek ; 
beuue a lelki erők szunynyadozó csirái, annál erősebb szokott j 
lenni benne a függetlenség iránti érzék. Hogy nemzetünk , 
minden egyes tagjában kiváló mértékben meg van ezen él- j 
zék, ezt nem tagadhatják ellenségeink sem. Ámde mit te- j 
re in hét ezen érzék, ha nem neveljük, nem idomítjuk, nem ; 
korlátozzuk? Vad öukényt, rut rakonczáHanságot és álsza- 
badüág iránt való vonzalmat, melyek bomlást, idéznek elő a j 
családban, visszavonást a nemzetben, melyek megássák az 
államok sírjait, és elfojtják a hazaszeretetei,. Mit kell ten
nünk, hogy az egyesekben nyilatkozó függetlenségi vágy a 
valódi szabadság szeretőiének megteremtőjévé válhassák r 
Hogy ezen kérdésre felelhessünk előbb azon kérdésre keli j 
választ találnunk, hogy miben áll a szabadság ? „A sza- j 
badság a halhatatlan Eötvös József báró szavaival élve,

a plébánia-templom előtti síkos járdán elcsúszott és Iálját törte 
Enyhitse őszinte részvétünk súlyos fájdalmait.

— A borversenyen. — írja társlapuulc a „B. K.w melyet 
9 borkiálütó 14 féle borral í. hó Ü-án rendezett a „Zöldfa- ven
déglőben - az elismerés első sorban Barasics József fehér és siller 
borát illette. Utána legjobbnak elismertetett Greiner József vili 
gos és sötét siller bora; végül az Atanaczkovics Lázár által ki
állított siller részesült illő dicséretben. A versenyt kedélyes tá r
sasvacsora követte, melyen a jut’y által nem díjazott borok is elég 
méltánylásra találtuk.

— Zom borban a várost tisztujitás f. bó 29-én fog meg- 
ejtetni.

— Agyonütötték a postakocsist Írja a „Mohács" a mint 
D.- Saekcfiö’röl B&ttaszékre volt menendő, elvették az egész szál
lítmányt. mely 1400 Irt pénzt is tartalmazott. Részletesebb tudó
sítások hiányoznak. Ugyancsak a „Mohács" Írja, hogy ott f. hó 
jj-kén a villám Putztiack pályaőr nejét agyonsujtotta. Iszonyú volt 
látni az elsr.erencsétlenilltet. Testének fele kékfekete volt, mig 
másik fele természetes állapotban volt szemlélhető.

Szerkesztői üzenetek.
11» r m i n c z a » y K. unuk helyben. Legyen szive* e 

mentül előbb) 12 2 óva között hozzám személyesen ellátogatni.
napokban

Dr.
Felelős szerkesztő : 

B A R T 9 0 H  SAMU.



■Nincs többé köhögé-s.'m
ELíilER-féle kitüntetett m t l ip a i i i l l á k .

Legkellemesebb, legbiztosabb gyógyszer küiiÜ&VS, l*e- 
kcclt>ég. toi’okbajuk és mimieimomü ii.vákbajok ellen. 
Eredeti dobozokban 25 kr., 50 kr.

Kapható Budapesteu : Török József gyógyszerész ur
nái király-utcza. B a j á n :  Pollurman B., Bozsek József és 
Sárkány Lázár uraknál. Z o mb o r b a n :  Weidinger S. 
kereskedő, Gallé E. gyógyszerész uraknál. Ú j v i d é k e n :  
Grossinger K. gyógyszerész urnái.

Vidéki megrendelések (legalább 1 frt.nyi összegben) posta
utalványon kéretnek, s a legfigyelmesebben eszközöltetnek.

E G G E J l  a  .
Budapesten, Erzsébetté!’ 9.

Majdnem
S9 ~ ! vj v\i>i;kki:i*i:\!

Az „Egyesült brit^nia-«zü8t-gyár“ („Véreiuigten Biitaniahilber-íabrik11) 
csődtömegétől átvett óriási készlet bekövetkezett többrendbeli fizetési köte
lezettségek teljesítése és az tizlet végleges feloszlása miatt

« beoaáron alul 75 százalékkal olcsóbban adatik.
tehát majdnem ajándék képeu.

Csak 7 trt 2 5  krért (mely alig képezi a tuunkadij leiét) kapható az 
alább megnevezett legfinomabb és legjobb britnniH-ezüst-serviqe. mely azelőtt 
49 írtba került.

’M T  25 É V I JÓ TÁ L LÁ S!
. ti db britania-ezüst asztalkés aug<>l arzélpeugével 
ti db valódi angol britauia-ezüst villa.

■ Tüdöffljdalmak »« étvágytalan***
Hoff János, császári és királyi udvari malátakivonat-főídéje és 

malátnkészitmény-gyáránuk, Becsben, üraben, UrSuuer-
strasse Hr. b.

Letiltja l>(> g> ó « j je len tések .
0 « r  Vlell- ó* g y w m ek b ty o k tó l incgazabadU v* U utf J*  

uos n tal.da- ttyógykészítm ényei Al‘al.
Kiismerve, hogy nőin mell- és gyomorbetegsége *z első es 

valódi Hoff .lános-téle malátakivonat-egészségi sor haszuaUt* 
által nagy mértékben javult, kérek e kitűnő gyogyszerh.il, posta- 
níánvét mellett, még 11 pnlnczkknl küldeni.

Eger, (Magyarország.) Xéniethy E lem ér.
törvényszék) telek könyv vezető.

A Hoff Junos-félo m alátakivoinl 
liitiiníl Uatiísa.

Tisztelt uram ! kérem, szíveskedjék nékem, postautánvét 
mellett, 15 palaczk malátakivoimt-sört és 5 zacskó ezukorkát 
küldeni. Miután a malátttsör annyira jó t tett nékem, ajáultom azt 
több baráturuuak, kik abból szintén fognak megrendelni. — 
Keszthely, N cum ark  Józsid
Hoff János cs. kir udvari maiátakészit- 
mény gyárának Bécs Graben Bráuner- 

strasse 8.
Maros-Vásárhely.

Tisztelt, uram !
rMiutáu az ön gyógyhatnsos és jeles HOFJP-iúIe umlátiiki- 

v.'nat-gyógyké8zitinényeit inár több éve saját nuigumou sikerrel 
alkalmaztam, és moRt ezen készítményeket egy más szenvedőn 
akarom megkísérteni,,kérek mielőbb fi palaczk maláta-kivonat ti 
egészségi sört, kilo malátaesokol. dét I., 1 zacskó mfllálaezn- 
kotkát és 1 üvegcse süritett malúla-kivonatot, valamennyit p ős
in utánvét mellett számomra küldeni.

Czimem : Sc.hwartz Rainei cs. kir. kapitány a Lajos bajor 
herczeg nevét viselő gyalog-ezred ti- számú ta italékparaJtCKuok- 
ságnál Ma. tv s-V’ásárlielyeu.

6 db nehéz 
ti db fiuoiu 
1 db nehéz
1 db „
2 db gyönyörű 
ti db finom
ti db igen fi nőm 
1 db szép 
1 db finom 
4'i darab.

nőkanál.
kávéskanál.
tej ni erő
levosmerő.
karos gyertyntartó.
tojástartó.
asztali táleza
bors- vagy ezukoi tartó.
thea-szfirő.

Megrendelések a pénz előlege* beküldése vagy utánvét 
készlet tart

az „Egyesült britania-ezüat-gyár“
(bécs, Untere Donaustrasse 43.) 

által a legpontosabban eszközöltetnek.
IHT* Meg nem felelő áruk 8 nap altit? visszavételnek. •

t llt-

Szíveskedjék ké 
tett Hoíí János-féle m 
használatomra kflldeui. 

Mária-Nostra.

cnr niielftbh i 
ihitn-kivonat-s rl.fll

Ili

un oly jó szolgálatot 
Iá palaczkkal saját

Teljes tisztelettel
D r .  M o su b a u r  J á n o n , fegyházi orvos.

Legújabb hálairatok Bécsből és Buda
pestről

a -ni. évi szűk lélegzet és általános testi gyüngeségben elért reudki- 
viiti üdvös hatásról, érkezett Hotí János. u legtöbb európai ural
kodó udvari sxúllitójáunk csúsz. királyi udvari maláta-práparatum 
gyárához, Jlócs Graben, Riünnerstrasse Nr. 8.

Mintegy 20 év óta szfik lélegzetben és gyöngoségben szen- 
vodu-un; úgy, ’hngy az utóbbi időben már nem voltam képes a 
szobábou járkálni* Három hónappal azelőtt az. üu hires 'maláta- 
kivoiiatu sörét és maláta-bonbonjait kezdtem használni; a baj, 
melyet minden egyéb gyógyszer nem bírt gyógyítani, az ön ma
lii m készítményei segítségével teljesen magszitnt. Most egészsége* 
ét erőteljes vagyok s minden tokint' then jól érzem magamat. 
Kötelességemnek tartom önt erről legőszintébb hálabifejezés niel
lett értesíteni és kérem, hogy ezt közzétegye. Egyúttal örömest 
kész vagyok ezt mindekinek szóval is megerősíteni.

W iv i m e r  J o h a n n a f 
Gumpendorferstr.3. 1. Stiegi 

2. Stock Thttr 16. Bécs. 
Főraktár : Baján ,11 ichitbeli István urnái.

L eg o lcsó b b  á ro n , 10 Í r t tó l  k e z d v e  fe ljebb  !

L K C M U I I  J O X S E I 1
B U D A P E S T E N ,

I V. kerület váczi-uít za 7-ik szám
ajánljr nagy választékú és dúsan felszerelt

ő r a - r  a k t, á r á
Bészletes árjegyzék kívánatra  bél ment v» íitildetik.

m r  Vidéki niogromleiésel: utánvétel mellett és mindennemű beküldött órák 
javítása jótállás mellett, kvoi-mui és pontosan eszközöltetnek.

j na á l  iA?fn ap r Áuo e p

h|üuiat«u Isáuay Lajos könyvujomdájábau Baján.




