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Az elemi nép- óh polgári-iskolai, valamint az ál
lami tanitó-képezdei mélyen tisztelt tanító és 

tanár urakhoz.*)
Szeretve tisz telt kartársak!

A  négy évvel azelőtt édes hazánknak egyik kiváló ós 
lelkes tautérfia, Póteríy  Sándor kedves kartársuntc által 
életbe lép te te tt „Eötvös alap" és annak áldásos, magasztos, 
önzetlen czéljai tanítói körökben , eléggé ismeretesek. Oly 
intézmény az, mely gyermekeink neveltetését ós teljes ki- 
képeztetésót czólozza. Az „Eötvös alap" összegyűjtött tőkéje 
kam ataiból oly segélyalapitváuyokat tesz, melyeket magyar 
tanítók fiai élveznek, kik az egyetemet hallgatják . Oiy a la
pítványok ezek, melyeket minden magyar tanító saját, és 
sa já t édes gyerm eke érdekében pártol, pártolnia kell.

Fájdalom  a 20 ,000 magyar tanító--ezen eszmét, & lé
tesíte tt alapot s annak magasztos áldásteljes végczóljait, 
mondjuk ki — a 20 ,000 magyar néptanító sa já t közvetlen 
érdekét nem pártold kellőkép, eddig ueiu lepett oly töme
gesen az alap tagjai sorába, mint ezt méltán elvárai lehe
te tt. A z „Eötvös alap" 4 évi fennállása, 4 évi áldásteljes 
kihatású u tán eme keserves feljajdulás hangzik el az ország 
tan ító  köreiben : A z „E ötvös alup“ ügye pang.

Elérkezettnek vélem tehá t az időt, m iszerint tekintetbe 
véve a  fenteu je lzett alapot és annak sajá t érdekeinknek

*) A küzlött felhívást melegen ajánljuk a czimzett urak iziye3 és párt-
lógó figyelmébe. Tudtuukkul ezen kizárólag az önsegély elvére fektetett és 
már eddig is sok jó t eszközölt alapnak nálunk alig van több 3 rendes tagnál, 
u>i ugyan édes kevés. Aláírási nyilatkozatok, melyekkel azon kötelezettség 
iár, évenkint „egy forintot" az „Eötvös alap" javára lefizetni, feázóllaló 
Wiener .Péter úrhoz vagy e lap szerkesztőjéhez beküldhetők.

szolgáló czeJjait, úgyszólván városról-városra, faluról-falura 
járva, felhívjuk minden tanító figyelmét arra , hogy a jelzett 
alapot támogatva, tagjai sorába lépve, az alap tókéjeuek 
gyarapítására csak uómikép fáradozva, —  édes gyermekeink 

' neveltetését és teljes kiképeztetésót lehetővé teszi.
Az áldozat részünkről csekélység. Rendes tagnak é ri 

járadéka csak 1 frt.
' Szegény gyermekeink nevében fordulok tehát « város 
! mélyen tisztelt tanítói és tanáraihoz, sa já t gyermekeink ne- 
! vében kói en fel önöket, karolják fel az „Eötvös alap"
| ügyét, támogassák végczéljmbau eme intézményt, moly ma- 
j holnap felkarolja, tám ogatja, neveli gyermekeinket, 
i Annyival tartozunk gyermekeinknek !

Buja, 1879. decz. 11-éu
W iener P éte r, 

állami képeidéi tanár,

Leányiskoláinknak a nemzeti művelődés nagy- 
jelentőségű tényezőivé kell emelkedniük.

PÉTERFI SÁNDORTÓL.
(Folytatás és vége).

1 H it- é erkölcstani oktatásunkra nézve, tisztelet a ki* 
I vételeknek, még mai napság is áll azon vád, még pedig 
j minden egyes felekezet körében, melyet egy bölcs r. katho* 

ük us fő pásztor egyik pályakérdésére a megyéjebeli tudós 
I papság emelt a negyvenes években (Opinio D istrictus Nagy 
j K atensis seper Quaestione : Q up siut causae et reraedia in- 

vale8ceutium vitiorum a p u d p leb em ):
„Az ifjúság, — igy szólnak ezen lelkes népnevelők, — 

mint szintén a nép is. hiányos és fogékonyságához épen

f á l O á .
Mindenféle nemesek.

Föl}'tatái ós vége.)

Ez emberhez tért be a mi német professorunk. Mint. bün
tetőjogi tanár természetesen mindenekelőtt azon intézmények iránt 
érdeklődik, melyek tanulmányaihoz közelebb esnek ; de korántsem 
egyoldalú, s látszólagos egészen szándéktalanúl elénk tárja az ösz- 
szts angol urasági ólet képét- Az az ember, a ki öt vendégül 
látja, sem az asceták, sem a politikai ap stolok közé nem tarto
zik ; házában szabad, vidám társasélet folyik, az országban dívó 
minden sport és mulatság otthon van e házban, s ezenkívül a 
gazda nagy lelkiismeretséggel ügyel saját birtokára é3 minden 
euvea munkásának dolgára.

Ez nem gátolja abban, hogy hetenkint legalább három napot, 
a köz.Ügyeknek ne szenteljen. O tt vannak a szegény-gondnok gyű
lései, dologházak látogatása, esküd ti, békebirói teendők, 1 lyósza- 
bályozási érdekeltek gyűlései, tanácskozások az útépítés, jav!tő-is
kolák, adóügyek, iskola kérdések, segélyzö-pénztárak. lövész-iskolák 
és hasonló ügyek végtelen sorának dolgában, a milyenek egy nagy 
grófság — s bizonyára egy magyar megye területén is, bőven 
előfordulnak, vagy előfordulhatnának.

Mindezeket a dolgokat az angol falusi nemes természetes 
oda a ássál végzi, és úgy látszik, csak akkor lesz figyelmessé arra, 
houydnem közönséges müvet vitt vegbe, mikor erről német ven
dége lelkesült szavakkal nyilatkozik.

Az angol azonban elhárít magáról minden dicséretet: b egy- 
maga semmi nagyobbszerüt nem hozhatott volna létre, ha rend- 
társai köréből derék dolgozótársak nőm állottak volna segédkezve 
melléje-

Itt van például egy falusi javitó-iskola fiatal bűnösök Má
rnám, mely nagy eredményeket ér el nemcsak a közbiztonságot 
illetőleg, hanem általában a mezei munkás-osztály megjobbitáu 
tekintetében is. Ez intézménynek és különféle viszontagságainak 
története oly teljesen magán hordja az angol helyi színezetet, hogy 
egy pillanatig sem lehet kétkedni az elbeszélés teljes megbízható
ságában.

Először, mondja emberünk, Londonban alapítottak ilyan
iskolát. A bizottságban volt egy kiszolgált kapitány, egy zsidó 
kereskedő s még néhány fővárosi polgár. Minthogy a kis fegytn- 
czek száma egyre szaporodott, egy részüket a délafrikai gyarma
tokba küldték, hol % gyarmatosok mindig hiányát érzik a munka
erőnek.

Eleinte minden jól folyt. Azonban megeshetett, hogy a fiuk 
közül egy kettő visszaesett a régi bűnbe, megszökött gazdájától s 
a hollandusok közt csavargott. A „Times" egyik munkatársa 
meghallotta ezt, fölkapta a tárgyat, s rövid idő múltán egész 
Angliában elterjedt a hír a kapitányról, ki összeállóit egy zsidóval, 
hogy szegény gyermekeket rabszolgákul adjanak el a Fokföldre, 
a hol is a hollandusok kin ózzák éa kizsákmányolják a gyerme- 

. keket.
Egy napon a londoni csőcselék üsszeröffent, megostromolri 

a javító-iskolát. Szerencsére, ezúttal megakadályozták a kísérletet, 
és csakhamar a legjobb hírek érkeztek a Fokföldről, a legfénye
sebben igazolván a két bevádlottat és emberbaráti működésüket 
— hanem a vállalat mégis szét volt robbantva.

„Az 1851. évben," beszéli Baker, „egy rendembeli fiatal 
emberrel találkoztam, kivel ezen ügyről beszélgettünk. Azt a kér
dést intézte hozzám, hogy miért ne lehetne ezt a vállalatot a 
vidéken, hol jobb kilátás kínálkozik, újra kezdeni? Azt felelém 
neki, hogy ehhez olyan emberre volna szükségem, a ki kész volna 
egész idejét és munkásságát türelmesen és lelkiismeretesen ennek 
a czélnnk áldozni, és George Bengough, igy hívták a fiatal em
bert, ö, ki éppen akkor örökölt 10,000 foutnyi járadékot, késznek



nem alkalmazott, oktatást nyer a vallásban ; mely oktatás 
főleg csak az emlékezetet érdekli, az értelmet föl nem vi
lágosíthatja, a szívben vallásos érzelmeket felkelteni és a 
vágyak fékezésére erőt adni épen nem képes. Jblbböl lesz az, 
hogy az ifjúság és nép minden vallástudománya azon üres 
hangokból̂ , áll, melyeket könyvnélkül megtanult, a nélkül, 
hogy ezek melle t  valamit gondoljon vagy élezzen, csupa 
gépek mindnyájan, melyek csupán a külső hatás által ho
zatnak munkásságba. A tanítóknak is tudni kellene jobban, 
minő renddel kell a gyermekeket a vallás ágazataiban ok
tatni. Ezen tanítást nem kellene az istenen, a teremtésen 
kezdeni, mert ezen magas igazságok fölfogására a gyermeki 
értelem nem alkalmas. Hogy tehát ezekiol mégis némi fo
galmuk legyen a növeudeiiuiaiek : érzéki, látható tárgyak 
ismeretére kell előbb őket vezetni, melyeket ők mindig 
figyelemmel és örömmel hallgatna k. Emlékezetüket sem kell 
érthet,len szók tömegével betömni, hanem elméjüket kell, 
ennek kifejlődési fokaira szüntelen figyelve, általuk felfog
ható, előttük kedves s gyönyörűséges ismeretekkel betölteni. 
Erre nézve helyesebb s jobb oktatási módszert keli behozni, 
miut eddig volt és nein is keli a kátéból tanulni valót ki
hagyni a könyvnélkül tanulás és elhadarás végett; hanem 
azon kell lenni, hogy a tanuló fogaimakaf g\ üjtsön, melyek
ről, ha azt véli valaki, hogy tölcséren töltethetnem be a 
kisded elmékbe, fölötte hibáz : mivel, lehet ugyan szavakat 
s hitforaiákat bevésni az emlékezetbe; de a f'ogalomgyüj- 
tésre a lélek saját munkássága is megkivaatutik ; és azért 
hogy a gyei mek szóbeli ismerettel bír, lehet szegény fogal
mak dolgában. Tudhat ö szavakat, de dolgot mitsem tud. 
Lépcsőként kell tehát öt lölemeini az ismerő tehetség fel
sőbb fokaira, hogy tanuljon meg Ítélni, gondolkozni, egye
temes és általános igazságokat egyes esetekre alkalmazni, a 
részekről az egészre, az elvekről a szabályokra következ
tetni. Hacsak nyeu tanítási módszert nem hozunk be : siker 
nélküli lesz a vallási oktatás és gyümölcsléién."

Hogyan állunk hazánk ismerteiésének ügyével? Úgy, 
hogy al/bul a mii a földrajzi oktatás körében nyújtani szok
tunk, a növendékek»eu éló hazaszeretet nem nyerhet erős 
táplálékot, mivel az időnek n«gy részét oly földrészek rész
letes isuiirLete&évei kell eltölteuüuk, a melyek leányainkra 
nézve nem lehetnek oly fontosak, miut saját országunk, 
mélyről a költő azt mondja:

. I t t  élned, halnod kelll*

nyilatkozott élete néhány évét e vállalatnak áldozni. Huszonne
gyedik izületésnnpjáu csakugyan össze is boronáit ma gátiak egy 
fi., tál gonosztevődből ál.ó csapatot, kiket mezei munkásokká 
szándékozott kiképezni.

Együtt ólt velők, egy házban hált velők, nem ismert nehány 
évig semminemű mulatságot és »« mmi más foglalkozást, mint azt, 
mely ebben a dolgozó-iskolában h á lh a tó  volt. s az intézetet va
lóban nagy gyarapodjam emelte, ugv hogy azóta mintául szolgál 
az összes javító-iskoláknak, melyek ennek nyomán egész Angliában 
ftJapittatlak.

„Tud-e ön még egy fiatal nemest," kérdi Mr. Baker, ,,a ki 
ilyen évi jövedelemmel két álló esztendeig viszi ökre hagyott 
gyermekekkel hálna és elemi oktatást adna nekik?" S hogy itt 
nem valami éim-.ygős, pietista philnnthrópia vau szóban, hanem 
igazán haszuos munka, ezt bizonyít,jak a szamok. „A. legutóbbi 
5 évbeu, mondja Baker, mindenféle uj javító-iskolák létesültek 
fiatul gouoszteYÖk szamára, s ezen idő alatt a törvényszékek elé 
került esetek száma 6000-rel csökkent."

A kormány minden ilyféle dologban keveset vagy semmit 
sem tesz. így beszéli pl. Baker a bori miiig} re vonatkozólag, hogy 
ő egyszer 183G-ban, mikor már a börtönfelügyeleiet gyakorolta, 
levelet kapóit a belügyi államtitkártól, melyben ez körülbelüli 
40 — a miniszter nézete szerint uj -  szabályzatot ajánlott. „Ne
kem aztán volt szerencsém ö lordságának megjegyezni, hogy - za- 
bólyzatáuak első 35 pontja minátunk keletkezett, hogy 4 további 
pontot olyannak tekintek, a mely sem nem ártana, sem nem 
használna, az utolsó pontot pedig olyan ártalmasnak találom, hogy 
annak újabb megfontolása & minisztérium részéről kivonatos.“

S ebben maradt a dolog.
A fulusi nemes, sokszori! elfoglaltsága mellett, még ráér 

arra is, hogy a munkások gyűlésén fölolvasásokat tartson a taka
rékpénztárak és segélyegyesületek berendezésének leggyakorlatibb 
módjáról, és talál időt. arra is, hogy munkások és munka-adók 
kO z i  fölmerülő vitás kérdésekkel foglalkozzék.

És végül tekintsük meg leányiskoláink történeti okta 
fását., vizsgáljuk meg azt is. Nem sók tónyes oldalt fedez
hetünk föl azon sem.

Történelmi oktatásunknál használt kézi könyveink na
gyobb része gyarló férezmü, a melyben a legkevesebb figye
lőm sincs arra fordítva, a mi nőiievelésügyünk szempontjá
ból nem mellőzhető. Miből merítsen a nő hazaszeretetei, 
honnan vegye a magyar-nő mintaképét, ? A csaták s ostro
mok leírásaiból vagy a királyok száraz névjegyzékéből, a 
tatárfutás avagy a török villongások fölsorolásából ? Nem 
kell-e könyvtárakat átkutatnunk, hogy egy-egy oly női jel
lemrajzra akadjunk, melyet leányiskoláinkban történeti ok
tatásaink alkalmával méltán alkalmazhatunk. Nem kell-e a 
legdrágább történeti müvekből kivonatozgatnunlc, ha oly 
művelődési képeket akarunk nemzetünk történetéből össze
gyűjteni, a melyeknek megismertetése megteremtheti icá 
urainkban a Ív za .zeretet szent érzelmét, a melyet legtöbb 
kézikönyvünk nem ápol eléggé gondosan ?

Sok, nagyon sok teendő vár még mindazokra, a kik 
hazáukbau a nőneveléssel foglalkoznak, leányiskoláinkban 
működnek. Azonban, a nőnevelés ügye gyors fejlődésben 
van, s biztosan remélhető, hogy leányiskoláink a. nemzeti 
művelődés nagyjelentőségű tényezőivé fognak mihamarább, 
emelkedni s a reánk várakozó teendők sikerrel fognak mi
hamarább megoldatni, ha mindazok, kiknek nőnevelésügy üuk 
leányiskoláink ügye már eddig is oly sokat köszönhet, 
együttes tervszerű működést fejtenek ki, ha mindazok, kik 
nőneveléssel foglalkoznak, leányiskoláinkban működünk, oly 
czélbol egyesülünk, hogy létrehozzuk mindazt, a mi még e 
nagy nemzeti ezél eléréséhez szükséges.

Ezen ügynek kíván szolgálni a kivonatosan küldött 
czikk ólén ajánlott uj folyóirat oly müveket nyújtván, me
lyekből a uóueve.éssel foglalkozók » leányiskoláinkban mű
ködök megismerhetik :

1) nemzetünket s annak sajátságait
2) azon eszményképet, melyet nemzetünknek művelő

dése által meg kell közelitenie,
3) azon utakat és módokat, a melyeket a nőnevelés 

körül, leányiskoláinkban Követnünk kell, ha az igazi ma
gyar nemzeti műveltség alapjait növendékeinkben megvetni 
akarjuk.

Ismételten ajánljuk nemcsak a tanítók és tanítónők,

Mindkét rósz megbízik benne, mint eszes és részrehajlatlan 
emberben, kinek igazságosságáról és okosságáról meg vannak 
győződve.

Lehetetlen figyelemmel kisérni a falusi squiret minden mű
ködésében ; egész elete olyan hasznosan és okosan van beosztva, 
hogy még bőven marad ideje a maga mulatságára és családja 
gondozására is — mert ö nemcsak a legjobb uraság, hanem gon
dos és messze tekintő családapa is l A nőktől épp úgy megköveteli 
bo.ey rangjok szerint való életmódot folytassanak, mint a férfiaktól! 
„Angol házi leányokat kell látnia," úgymond, ,,ba legfontosabb 
ügyeinket helyesen akarja megítélni. Öröm nézni, hogy mint mű
ködnek közre derekasan ólt is a grófság önkormányzatában. A mi 
leányaink jól el vannak készülve arri, hogy később Lady Bountiful 
gyanánt, léphessenek föl. Tudják, hogy társadalmi kötelességeiket 
nem csupán zongorázással kell betölteniük."

A német professor, midén Angliát elhagyja, a látottak fölött 
a következőben foglalja össze íté le tét:

„Ha minden angol grófságban három olyan ember található, 
mint Baker, ezt sokkal jobban irigylem Angliáról, mint ama mil- 
ióuyi arany-sterlingek óriási összegeit, melyek a londoni ltunk bolt,- 
hajiásai alatt fölhalmozva vannak."

Ez az angol falusi nemes története. Ha honfitársunk volna, 
valószínűleg nem „szairiártürelmét" emlegeti vala, hanem beszél’ 
óriási munkákról és „társadalmi reformokról." Valószínűleg nem 
elégedett volna meg azzal, hogy egy grófságnak legyen a jól tevője, 
hanem legalább egy egész nagy n-mzet reformjával próbálkozott 
volna meg. S ebben az esetben valószínűleg, gróf Zichy Jenő pél
dája szerint, föl is panaszolta, volna, hogy csak „illusiokat és 
desilliísiokal" aratott, és hogy hazája, agyon van parlamentirozva," 
mk; az angol büszkén mondja barátjának:

• Ha visszagondolok életpályámra, elcsodálkozom, hogy 
meimyjféle dolgot vihet végbe egyetlen ember a maga erejével.



báliéin & izülők és a nemzeti irányú nevelés minden barát- ; 
jaiaftk szives íigyelmóbe.

H í II E K.
— Vasárnap történt a jégpálya ünnepélyes megnyitása 

22 íok hidegben kisebb résztvevő, nagyobb néző közönség jelen
létében. A megszólaló zene fölvillanyozta a korcsolyával fegyver
zett lábakat sót négyesforma tánczot is já r t a vegyes nemű tár
saság.

— G y en n ek  szili 1 előadás. F. hó 15*én rendezett a bajai 
izr. iskolák igazgatósága a nevezett intézetekből vett növendé
kekkel Gyermek-Bzini-előadást. Két tapintatosan választott darab 
került színre : „M a r  c z i p á n h a r c z t i  g n ö“ bohózat i> képben 
és a „V a r á z s-C 8 e n g e t y ü“ 3 lelvonásoan melyet G. Y. és 
W. J . polgánskolai tanárok ez alkalomra magyarítottak. Elismerő 
dicsérettel tartozunk az igazgató és tanáruraknak azon nagy ve- 
szódségért, melylyel több mint 40 gyermek idomi'úsa jár, mely 
munkát azon önzetlen, a közjót előmozdító czélból teljesítettek, 
hogy egy égető hiányon segítsenek és „iskolai könyvtárt" állítsa
nak. A mennyiben közvetlen siker a legszebb jutalom, mit önzetlen 
te tt után várni lehet — úgy a jutalom nem hiányzott, mert a 
színterem telisded teli s a jövedelem bizonyosan jelentékeny volt.
A szereplő gyermekeknél, kik Ízléssel és részben nagy költséggel 
öltözve voltak, különösen azt kell megdicsérnünk, hogy kiejtésük 
helyes volta ellen még a legkényesebb magyar fülnek sem lehet 
kifogása.

— Tóth Kálmán koszorúsunk már egészen egészséges s iro
dalmi működését ismét megkezdte egy csinos beszélykével a „Füg- 
getleuseg“-beu, melyben az ujságbeiyeg eltörlését előadja. — 
A „Függetlenség" első mutatványszáma igen változatos tartalm ára 
figyelmeztetjük szives olvasóinkat.

— Ju b ile u m . Ma adatik i\l. Szabó Károly, színtársulatunk 
egyik tevékeny tagjának 40 évi működésének em.ékere s egyszers
mind juialüuijátékaul Szigligeti koszorús költőnk énekes vígjátéké: 
„Házassági három parancs."

— K ét, egy szánba fog o tt ló folyó hó 10-én délben a 
Sz.-Antal*utczábol jövet megbokrosodott, a minek karos következ
ménye volt a szán teljes összetörése és egy élőfa kiderítése.

— Hardy F eren cz  szent-istváni lakos két kis leánya és 
egy kis üa a most uralkodó diphteritia áldozata lett vasárnap dél
előtt uébány óra alatt.

f  A zo m b o rl kir. törvényszék és zorabori kir. járásbíróság 
tisztviselői szomorodott sziwel jelentik szeretett tiszttársuk K 1 a- 
c s á u y i  I s t v á n  zombori kir. járésbirónak f. é. december hó 
11-én reggeli 8 órakor, hosszas szenvedés után élte 60. evében 
töriónt gyászos elhunytál. Áldás és béke hamvaira !

— M eghívó. A „Bócs-Bodroghmegyei gazdasági egyesület" 
folyó hó 18-áu azaz a megyei közgyűlés első napján d. u. 3 óra- ;

kor Zomborban. a megye palotájának nagyturmében rendes évi 
n a g y  k ö z g y ű l é s t  tart, melyre az egyesület tagjai honfiúi
tisztelettel meghivatnak. Zomborban, 1879. december hó 8-4n. — 
Gromon Dezső, egy. eln.

— Mai szám unkhoz van mellékelve a „Képes Családi
Lapok" előfizetési fölhívása.

— A P á rls b a n  megjelenő lapok száma 1190-re megy s 
ezek közül van 49 politikai napilap, szépirodalmi lap vau 139, 
kereskedelmi és pénzügyi 153, jogtudományi 104, theologiai 7. A 
szaklapok közül 134 iparügygyel, 90 irodalomtörténettel; 80 orvosi 
tudománynyal 70 a divattal, 43 terméseettudományuyal, 34 neve
léstannal, 18 képzőművészettel, 17 színházzal s 13 zenével fog
lalkozik.

— Yöröslió. B 1 e i 1) « r g b ó I Karinthiábói ritka termé
szettüneményt jelentenek. A nov. 22—24-ki esőzés után 25-kén a 
frissen hulott hó földi gilisztával olyan sűrűn volt borítva, hogy 
sok helyen egész vörösnek látszott. Sok száz kánya sereglett össze 
e helyeken s gyorsan elfogyasztotta a jó zsákmányt.

S z í n h á z .
Szombaton B. N i k 6 L i u a asszony jutalmául Szig

ligeti Edének Jókay Mór beazólye után irt „Háromszék! 
leányok" czirnil mulattató népszínműve adatott telt ház'előtt.. 
Az est sikerében az oroszlán részt a jutalmazott, mint K a • 
t i c z a kitünően énekelt dalai — melyeket ismételnie is 
kellett, úgy szabatos játékával vivta ki magának, mit a 
közönség tapsokkal és kihívásokkal viszonzott. A jutalma
zott mellett még megemlítendő különösen S t i r ui a y, ki 
S z i k 8 z-et kitünően személyesítő, a közönséget mindvé
gig derültségben tartá; dalait szintén ismételnie kellett. 
■Nagy M i h á 1 y a é (Brigitta) és N a g y P a u l a  
(Róza) szintén járultak az est sikeréhez.

Vasárnap „A pletyka pad“ Palotay Andor uuaimas és 
frivol jelenetekben gazdag népszínműve adatott — félig tolt 
ház előtt.

_________ H - y .

üzleti tudósítás.
Baján, 1879. dscsmbsi 13-hr,

Búza 12.8D zab 0.10 bab 10.20 árpa 7.50 rozs 8.80 köles 6.80 
kukorica 6.20

Az árak 100 kilogr. után.

Felelős szerkesztő :
Dr. BÁRT fii 0 H SAMU.

Az angolnak az a legfőbb dicsősége, hogy nem adja magát 
heroikus dőreségekre, oly időben, midőn a heroiamusnak egy nép 
guzdasági életében oly kevéssé van immár helye, mint a katonai 
életben. Ha nálunk ez idő szerint oly gyakran beszélnek Széche
nyiről, elfeledik, hogy Széchenyi óta az ország és az egész világ, 
igen lényegesen megváltozott.

Kérdés, hogy Széchenyi, ha ma él, nem megváltoztatná-e 
harcmodorát, uj szerény módszerrel, az uj kornak megfelelővel 
tévén kísérletet. Az embereket tüzes beszédekkel magával ragadni 
akarni, s hősi példával lelkesíteni a tömeget — ez csak vissza
emlékezés a középkori hadi szokásokra, a melyekre napjainkban 
sem hely, sem alkalom nem ju t többé. Bizonyos beszédek, melyek 
még 20 évvel ezelőtt talán egy ország bámulatát keltették volna 
föl, ma olybá tetszenek, ma úgy tüntetik fel a szólót, hogy a ne
metek elmondanák ró la : „er weiss nicht, waa er will, und ruht 
nicht, bis er’s hat.“

Ám szolgáljon csak mindenki a hazának olyan módon, a 
mely leginkább megfelel állásának és képességeinek. A ki arisiok- 
rat&nak szüle tett: szolgáljon neki nagy ur módjára, s .i lei pol
gári rendből származott, szolgáljon neki polgár mó<lou. L)e ha az 
nristokraták, mint nálunk teszik, azon kezdik, hogy lemondanak 
adjál módjokról és saját érdekeikről: hogy „alaposan átalakítsák" 
az ipart és a kereskedelmet, aknor ugyan bajosan járnak végére. 
Megtehetik azt, hogy, mint gróf Károlyi abban a pór héttel eze
lőtt mondott, és máris féligmcddig elfeledett hires beszédben meg 
fogadta, figyelmen kívül ejtik saját érdekeiket, de ebből az ország 
érdeke legkevesebb hasznot fog látni.

Ha minden magyar megyében lesz egy földesül’, ki a maga 
körében úgy dolgozik, mint az angol squire a maga körében, s ha 
a magyar születési nemesség tagjai vállalkozni akarnak eme 
equireok nem igen csillog.1), de dicsőséges tevékenységére: akkor 
t< ). inteni fognak olyan kort, a melyben az) oristokratia ismét 
legbüszkébb ékességét fogja képezni ennok az országnak.

Ha nem — nem.
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Több mint 30 éve az egyes egyedüli és jeles gyógyszer a 

torok és lélekző szervek minden bajai ellen, úgym int: k ö h ö g és  
iiállm , rekedtség.- nyak- és m nllfájns.

Azon üvegek, melyekben a. s tá jero r szá g i novénynedv  
van, a következő szavak : „A potheke znm  Ilirschnn  In U r a i1*, 
továbbá a bélyeg „J. P .“ benyomva vannak, valamint a készítő 
neve a V ignettán: „J. P u rg le itn er . A p oth ek er1* kék  HElanel 
van nyom va.

Óva figyelmeztetjük a n. é. közönséget. & sok utánzás és 
hamisításoktól és kérjük csak azon üvegeket mint VALÓDIAK. 
IV'AK tekinteni, melyek a fenti ismertetojelekkel ellátva vannak

Ára egy üvegnek 88 kr o. é.
Föazétkttlilési-raktár: P urg le ltn cr  J. g y ig y ez erU ra  

G ráczban.
F őraktár M agyarország részér e: TÖRÖK JÓ ZSE F

gyógyszerésznél PESTÉN.
Raktai- Baján: H ii-hitscli István . H erzfe ld  H e n rik  és 

fin. Ilerzfu ld  Jakab  és D resch er G yula  uraknál.
ídl Jgt

Ibühí isi IKlBlSilBiffilBlötíií



e a t é s.
Ezennel van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására 

juttatni, miszerint Hirsch Lazái* és fia urak rőfósüzletót igen olcsó árak 
mellett átvettem.

Miután ezáltal azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy az átvett 
árukat b á m u l a t o s  o l c s ó  á r o n  eladhatom, ennek folytán a 
raktár eddigi teljes végeladását m é g  n a g y o b b  m é r t é k b e n  
eszközlendem, miről a t. ez. közönséget ezennel értesíteni bátorkodom, 
egyúttal számos látogatásukért esedezve,

alázatos szolgájuk

Lusztig' Ignácz.

w-Nincs többó köhögés. - m
E C iG E R  féle kitüntetett t s e l l p a s t i l l a k .

Legkellemesebb, legbiztosabb gyógyszer liÖhögt\s, re
kedtség, lorokbiijok és miiideiuiuinü liyakbiijok ellen. 
Eredeti dobozokban 25 kr, 50 kr.

Kapható Budapesten : Törők József gyógyszerész ur
nái kira.ly-ut.cza. B a j á n :  Pollerrtittn Lí., Buzsek József és 
Sárkány Lázár uraknál. Zora b o r b a n  : Weidinger S. 
kereskedő, Gallé E. gyógyszerész araknál. Ú j v i d é k e n :  
Grossinger K. gyógyszerész untál.

Vidéki megrendelések (legalább 1 frtnyi összegben) posta- 
utalváuyon kéregnek, s a legfigyelmesebben eszközöltetnek.

E G G E R  A.
Budapesten, Erzsébetiéi’ 9.

Majdnem

sir j a j A x o é & k é p e m  ‘*m%
Az ..Egyesült britania-ezüst-gyár8 („Vereinigten Briianiasilber-fabrik11) 

csődtömegétől átvett óriási készlet bekövetkezett többrendbeli fizetési köte
lezettségek teljesítése és a z  üzlet végleges feloszlása miatt

a beos&ron alul 75  százalékkal olcsóbban adatik,
tehát majdnem ajándékképen.

Csak 7 írt 25 krért. (mely alig képezi a munkadij felét) kapható a« 
alább megnevezett legfinomabb és legjobb Imtania-ezÜBt-servige, mely azelőtt 
2Ü írtba került.

ŰV l i  ÉVI JÓTÁLLÁSI m
6 db britania-ezüst asztalkós angol aczélpougével 
6 db va'ódi angol britania-ezüst villa.
ö db nehéz 
6 db fluom 
1  db nehéz
1 db „
2 db gyönyörű 
6 db finom
6 db igen finom 
1 db szép 
1 db finom
áSHarakT

evőkanál.
kávéskanál.
tej merő
levesmerő.
karos gyertyatartó
tojástartó.
asztali táleza.
bors- vagy ezukor-tartó
tbea-szürő.

Megrendelések a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett, mig 
készlet tait

as „Egyesült britaxiia-esüst-gyár"
(nécs, Untere Donausíraáse 43.) 

által a legpontosabban eszközöltetnek.
ÍP S £ W'  Meg nem felelő áruk fc nap alatt vhszavétetnek.

Árlejtési hiníeímeny.
Bácsin. Jankováo mvban jövő 1880-ik 

óv nyarán egy az apáczák vezetésére 
bízandó l e á n y i s k o l a  lesz lel állítandó, 
melyre az árlejtés I. évi dcczciuber lió 
29 .(0  délelőtti érákban a községházánál 
leend megejtve.

Felhivatnak azon épHűiiie&lcr urak, 
kik vállalkozni akarnak, hogy a kitűzött 
napon bánatpénzzel együtt jelen legye
nek ; amidőn a teltételeket megtudhatják.

A megye áttal jóváhagyott terv addig 
is a községháza mái bármely időben meg
teli inthető.

Az építkezési bizottság;-
Nyomatott Nánpy Lajos könyvnyomdájában Baján.




