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DON BOSCO JÁNOS,

a Salesiáu iis- re ttd  a lap ító ja  és  első •;<*iicral
IX Ili «i,Lr |., IHH.H Imii. Hl

II nemzet mcggyás/.oljn nagy fiainak halálát, kik 
‘‘̂ ' 'k b e n  im-iim*" b..zgo|kodá>uk által a közjóért 
áldoztak : úgy méltó és igazságos. hogy a tami*r\. 

a tudomány. művészet és minden meggy ás/olja azt ki 
az ö csodálatos szent élete. szeplőtelen jelleme szenvedő 
embertársaiért lángoló nagy szereteti* és óriási tex«• kt-n> 
sége által nem í*í:\ országnak. m in r : \  világrésznek, 
hanem az egész világnak háinitlnl és l.ir .tr l nrll.ii! a h-g 
nagyobb tisztelet és szeretet tárgya volt mit valaha 
halandó elérhet.

lh m  lltHím az áriák és szegények atyja, az egy 
szerit, a szerény, a szegény. az öuleláldo/ó és s/.eiitélelii 
pap nincs többé. mert I éx jan. .‘II én éj jel az I r magá- 
linz szólitá ót. hogy megjutalmazza azon nagy és önzol 
len emherharáti szeretetét. melyet ;*>'• é\ alatt oly háimi 
latosan gyakorolt, .lan I én a sűigöny rt txideua/f tudati, 
hogy széilnhlés érte: későbbi tmlósitások állapota javu
lásáról szóltak, melyhez leményt is káténk, .lan. -7 én 
a „Magyar Állam** szerkesztőjéhez Nsgs- /.ónkat/ Antal 
lovag árhoz, mint a Salesiántts e<>operaton>k decanjalio/. 
sajátkezűié;: aláirt levelet intézett. Ment hittük n|v gyors 
javulás után. Iiogv febr. l én szivünk legmélyebb táplál 
lilára, szentéletii t Generálisunk halálának hírét vesszük. 
De a szomorú tény heköt étkezett s mi mit tehetünk egye
bet, mint megnyugodni a Doiidviselés höles intézkedési* 
ben. \ csemetének addig van csak szüksége támaszra. 
INÍg megszilárdul: hon /tnsmt is az I I-csak addig élteté. 
inig a l!*-ik század esoda-milve. a Snbsáinns lóriin, rend 
a \ilág tVihelyein \merika. London. I*áris, Turin. Koma. 
Madrid stb. megerősödött s léte, teijedése biztosítva lett.

lto n  lloHi'ot széles e világon ismerik s talán csak a 
maiívar az. ki legkevesebbet tud róla. pedig a nagv ba*

tiu Magyarországot is remek alkotásainak tervébe vette, 
miről pár évvel ezelőtt sürll levelezést folytattunk.

Ezelőtt öt évvel, midőn felvett a Saiesianus eoope- 
ratomk közé. megküldte sajátkezüleg irt levél kíséreté
ben életrajzát és k ép é t: a Salesiaeusok tanmódjának 
elsajátítása végett Ttirinba hivott, hogy onnan kellő utasí
tással. ellátva két Salesiauussal az árvákat nevelő Salesianus 
intézményt hazánkban alaposan inegismertetliesseni s beve
zethessem. Körülményeim azonban Turinba menni gátol
tak. de azért levél utján sokszor megbeszéltük a hazai 
viszonyokat s módokat, melyek által a Salésianum itt 
megalakulhat Huny ad-megyében az alapítandó intézmény 
javára volt is egy terjedelmes birtok fölajánlva, melynek 
valóságra vitele az isteni (londviseléstől függ. A jótékony 
rend betelepítése ügyében Nsgs. Eonkay A. lovag nrral, 
kit személyesen ismert, gyakran érintkezett. Nehezen esik 
attól megválva lenni, ki nagy és fontos tanácsokat tudott 
adni. de szomorúságunkat megvigasztalja azon édes re
mény . miszerint ö. a szent életű rend alapitó, kiben telje
sen visszatükrözik Szdhsi Szt, Fen-mz szelíd lelke — kö- 
nyörögni fog az l 'r szilié előtt, hogy tanácsait és terveit, 
melyeket lelkűnkbe vésett .Magyar hazánkat illetőleg — 
egykor valósíthassuk.

hon /fasm  atyáról sok szépet és megindítót lehet 
írni. mit meg is fogunk tenni, most térszttke miatt esak 
annyit jelzünk előre, hogy ő 1H15. aug. lő én Máriáit/o 
di i i sti Innom községben. l'ieiunnt mellett Olaszországban, 
szegény, de jámbor életű szülőktől született: Ili éves koráig 
mint Szt Dávid és 1‘aülai Szt. Yincze, juh pásztor volt 
Ekkor egy kegyes ember felnevelte s 1*41 -ben pap lett: 
mint fiatal lelkész nagy lelki* azonnal az árvák és elha
gyottak ügyét vette szivére. Lemondott lelkészi állomásá
ról s Imgy terveinek élhessen : Tinóiban az utezákon 
csavargó s elhagyott gyermekeket egybegyüjté, azok részére 
koldult, házat vett később intézetet alapított. Sokan kez
detben ellenségei voltak, de később az 1850-ik év kö
rül ellenségei pártolói lettek és Szálézi Szt, Ferencz tisz
teletén* egy árvákat nevelő és tanító jeles rendet alapí
tott. melybe sok egyházi és világi tértin lépett he. A Sale- 
sianus-rend Turibói terjedt el. Amerikában nagy missio 
állomásai vannak : 2f> év alatt l’atagoniáhan a vad nép 
oly nagy számban téríttetett meg a Salesianus atyák által.
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hogy ma püspökség- van ott. — Mólt. Cagliero Janón turini Sale- | 
sianus lett püspöknek kinevezve 1884. nov. 13-án. A Salesia- 
num alig 40 éves és ezer évi munkát végzett az Isten csodá
latos segedelmével, mert itt mást nem mondhatunk. Don Bonn, 
intézményét minden országban s nálunk is meg akarta alapítani.
Az árvák nevelésére csak a Salesianusok vannak hivatva, mert 
ezek nevelésének és különféle — mesterségekre való tanítá
sának egyszerű és olcsó módját ök tudják legjobban.

Don Bonra 73 évet élt. mi alatt 120 nevelő intézetet sok 
templomot és kórházat építtetett — Isten csodás segedelmével — 
adományokból. Épületei milliókba kerültek: ö csak imádkozott 
s kért — zörgetett és megnyittatott. Ö valóban Isten barátja volt 
s a szegények angyala e földön. Milyen szent volt élete, ép oly 
szent és csendes halála is, mely isss.jan . 31-én következett be.

Temetése febr. 2-án d. u. 3 órakor ment végbe Tnrmlmn, 
a képzelhető legnagyobb pompa, fény és részvét mellett, mit 
csak ember iránt kifejezni lehet. A requiem 4 én tartatott a 
iSeyitö B. A-ról nevezett remek bazilikában, melyet Bonca atya 
emeltetett első intézete mellett. A lapok minden országban, 
kivétel nélkül részvéttel emlékeztek meg róla. csak a szabad 
kőműves szelleműek hallgatnak, mert az ök elvük az ha 
roszat nem mondhatnak, a jót agyon hallgatják. Don Boncáról 
pedig senki roszat nem tudhat mondani, mert ö a 10. század 
elismert élő szentje volt: (az egyház ugyan még nem nyilatkozott, 
de majd Ítélni fog, ha Isten dicsősége ugv kívánja !

Don Boncot a rend összes házai és tagjai mélyen gyá
szolják s fájlalják, de a fájdalomra enyhítő balzsam gyanánt 
hat az. hogy utódjául egy oly férfin lett kiszemelve, kit ü ne
velt s ki teljesen örökli az ö szellemét. Iv/.a jeles férfin: Dm,
Hu a Mihály atya.

Don Bosco testileg e földről sok érdemmel eltávozott, de 
szelleme élni fog mindig azokban, kiket nevelt, tanított. kiket 
személyesen vagy levélben oktatott s buzdított. I taidat követni 
fogjuk jó atya! L’dvözlégy elköltözött, de mindig reánk őrködő 
áldott nagy tanító ! tfL Jelicián,

a  Salesianus r. tagja.

Lapunk helyzete.

egigertük. hogy t. olvasóink és pártfogóinkkal tmlntjuk ln'lyzo- 
tiinkot — lapunk keletkezése óta, s Íme must teljrsiljiik is

ígéretünket. La],unk jótékony czélra imliilt meg. ....lynek valósn-
lása évek s tálén évtizedek kérdése, de ha soha sem kezdünk, sóim 
se is végzünk. Igaz, minden kezdet nehéz és ezer meg ezer aka
dályba ütközik, de Isten — ki a legkisebb féregről is atyáikig 
gondoskodik, erősen hisszük, hogy <i Szt. Felsége gondoskodik a 
szegény háttérbe szorított és sokszor mellőzött székely népről is, és 
mit tní megpendítettünk : az á r v a és s z e g é n y h á z  ügyében 
évekkel ezelőtt, az — tíz e. r ő k és p á r t u 1 ó k t ö ni ü rü l e s e  v e 1 — 
majd kivihető lesz.

Az előítéletek, megjegyzések, gúnyolódások stb. csak buzdí
tásul szolgálnak, hogy mindent megkísértsünk, mi helyes es jó n 
szt. czél valósítására, melyre fel van ajánlva e lap csekély jövedeme. 
mihez idegen gyűjtések is rendeztetnek. I)e ezekről majd később, 
mikor helyén lesz, szólani fogunk : most csak lássuk a két elmúlt 
év eredményét:

1 tSHtj-b a 11 j  II I. 1 -t ü 1 d e i- z. 3 1 -  k é i g  a z I - s  ü é v f  o-
l ya mr a  : jelentkezett összesen 645 pártidó. ezektől 1 irt 10 kr- 
jával he kellett volna folyni 70í» frt 5() kr., hejött éhből 309 fvt 
'3 kr; hátralék maradt 4Ó0 frt 47 kr. o/tn é. — A bejött III lU Irt 
03 krb.il lapkiadás, szétküldés stb. költség 344 frt 74 kr.. a 
szenvedüleges többlet 3ő frt 71 kr.. mi a szerkesztő által lett ki
pótolva. így az első évben semmi jövedelem nem volt — hanem
35  frt 71 kr. kár.

1 XX7-h en  j a n. 1-t. ö l  d e e z. 3 1 - ig  a I l i k  é v f o l y a m r a :  
jelen tk ezett összesen 589 pártoló, ezektől 2  frt 2 0  krjával he k e l
lett volna folyni 12i»ő frt XO kr. hejött ehhöl 314 frt 80 kr: hát
ralékban maradt 981 frt o /m  é. A hejött 3 I I frt XO ki hói lap 
kiadás. szétküldés stli. k ö ltség  417 frt 09 kr.. a szeiived ö lcges  
töd ihlet 102 frt 2'd kr. mi a szerkesztő által lelt k ipótolva. Ig \
a m ásodik éviién  si*m volt semm i jövedelem  —  hanem  102 frt 29 
kr. kár.

-  :

T Á R C Z A .

XII I .  LEÓ PAPA.

l*l'./.un észme és niagasz.tos jelige, mely alatt e 
.Igazság- megindult — világra szóld diadalát; 
kereszténység fényes ünnepélyében AH l. /.<■<■ 

ges Atyánk 50 éves áldozárságanak jubileumában már elérte, 
melynek kivitele inegrcndithetlen bizonyságául szidgál azon 
hódolatteljes tiszteletnek, melyet Krisztus Helytartója legmaga
sabb hivatalának atyai viselésével az összes világrészekről ki
érdemelt. A pápa és pápaság iránti ragaszkodás talán még sóba 
ily meglepő alakban nem nyilatkozott, mint éppen most, midiin 
még néhány év előtt e legfőbb hatalom megsemmisülése felett 
tombolt a gonoszság, s midőn o lirresztényKri/ ryyr»iUi ka/trm 
egyik nagy hatalom rablánezait nyilvánosan hordozni kénytelen.

Nincs nemzet, mely ne sietett volna a szt. atya iránti tisz
teletét kifejezni. Mind az, mit a művészet, tudomány és inetter- 
ség szépet és nagyszerűt teremthet, fel lett halmozva a Vati
kán csarnokaiban, hová a népek legdrágább kincseiket össze 
hordták.

Hazánk szereplése a 350 millió katholikus e nagy moz
galmában — szép kifejezése volt azon legforróbb hálának, melyet 
a pápák történelmünk legválságosabb pillanataiban a nemzet 
szivébe beoltottak, hűen ápoltak.

8 valóban ez emléknap megérdemelte azt, kellemes al
kalmat szolgáltatott arra, hogy sugár-őzön áraszsza el az egy
házat s annak Fejét, ki oly nehéz évtizeden át csodálatra méltó

küzdelemmel és bölcsességgel vezette Péter hajóját s hősiesen 
védte azt a támadások általános zivatara ellen

Nem mulaszthatjuk cl ez alkalmat felhasználni arra. hogy 
XIII. Leó szentsége* atyánk életein k és pápaságának néhány 
mozzanatát ne érintsük : mert hiszen éltének minden pillanata 
csodálatos befolyása alatt áll azon isteni erőnek, mely Ó általa 
működött, s melynek minden eredménye imposáns nagyságá
nak tükre.

XIII. l.co családi néven: yráf Derei .Inakin, Carpiucto 
városkában született I*l0-ben márcz. 2-áii: apja: gróf Derei 
Lajos Domokos, anyja Dron/nri- Unni Anna: jeles tehetségeinek 
kiképzését a jezsuiták I ’itterhái iskolájában nyerte, homian vnl 
Iá sós szelleme Ót Kómába, a katli. egy k az központjába ragadta. 
Ift nőttek ki magasratörö buzgalmának szárnyai, melyek az igazi 
benső hivatás ihlettségéxel a papi pályára ragadták. Már 10 
éves korában bevégezte a theologiát. s belépett a nemes ifjak 
akadémiájába, hol pliilosophiai miveltsége és vallásos lelkesült 
sége mindannyinak tőiébe emelte. 1*37. decz. 31 én lig. thlm 
ralrhi Károly hihoniok és pápai-hclvuük által a vatikáni tem
plomban pappá szenteltetett s megkezdette az egyház sz< dptla 
Iában történelmi szereplését, mert n/.nk a hivatniuk, melyek 
áltid tőlehhvalni nagyra képes tehetségét és buzgalmát miudi— 
újra és újra jutalmazták, előkészítői voltak egyházfői nagy ered 
ményil működésének. Mint kormány biztos és mint a |iápának 
briharh' követe előre gyakorolta liiapil lelki erejének, hölcsesé- 
írének kifejtésében, melyek jövendő nagy kiválásának s egy 
liázpolitik.d sikereinek tiszteletre méltó alapját képezék.

'éltre ercdniéuyduH működésének jutalmául./onoWb' püspökké 
s nemsokára LS4ii-ban/.(■/■topoi érsekké neveztetett ki. K püspöki 
széken gyakorolt IVípásztori inllködös, a példányszerfl odaadás és 
a liivei részéről kinyeri őszinte vonzalom és tisztelet lémével 
ékeskedék. Iftv történt. hogy már IHÜll-ban l.ihornokká iett s 
belépett a világ legfényesebb társulatába, melybeu oly kitűnő
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Az 1-si'i - s 2-ik évről feltűnt szcnvcdőlegeH többlet össze- 
s<Mi 138 fit a két évi 1381 Irt 47 kr. hátralékból, mely most 
Irtssniikint sok tclszólitás és kérés után küldetik, ki lesz pótolva; 
a fbimniaradatnló összeg: 1243 frt 47  kr. pedig a ditrói takarék
pénztárba fog helyeztetni,miről idején — Iia begyül, számolni fogunk.

A lap ezélja javára l**7-ben : Fm. Haynald Lajos kalocsai 
bibornok-érsek nr 1 í> irt. Xm. (Jsászka (Jyörgy szepesi püspök ur 
15 frt. Nm. Vaszari Kolozs pannonhalmi Szt. B. r. főapát nr 15 
frt: a ngs. és ft. jászéi premontrei-prépostság 5 Irt. összesen 50 
Irt, Tiszt. Itonrdeaux Fe.licián < Miver szerkesztő nr felajánlott 50 frt... 
s igy <i ht/> ezélja jan ira  100 frt nm nht.it/, mi a ditrói takarék
pénztárban, további intézkedésig szerkesztő nr nevére van letéve az 
1HH7-ik év elejétől 5"/0 kamat mellett, mint oly összeg, mely érin
tetlenül fog hagyatni alap gyanánt, melyhez minden későbbi jöve
delem és gyűjtés hozzáadatik.

Inu* teljesítők Ígéretünket, mi régi óhajunk vala: számoltunk két 
évről a n. é. közönség előtt s azon egyének előtt is. kik eljárásunk
ban némi gyanúnak és félreheszéléseknek helyt engedtek. Szám
adásaink mindig tisztában vannak s illetékesnek bármikor is szíve
sen megmutatjuk. A számadásból láthatják t. olvasóink, hogy mily 
nehezeit gyűl be a pénz azoktól is. kik kezdeti ion oly nagy lelke- 
siiltseggel mindent ígértek. Ismételten fölkérjük tehát (kiket illet 
régebbi tartozásaikat szíveskedjenek beküldeni s minket a kellemet
lenségektől - saját érdekükben megkímélni. Lapot kiállítani nem 
tréfa dolog, ha a n. é. közönség tőlünk megkívánja, hogy jó olvas
ni \ ulót adjunk, méltó és igazságos, hogy mi is — ha többet nem — 
legalább azt inegkiv/injuk, sürgessük mivel a hátralékosok tartoznak.

Kérjük t. olvasóinkat mutassanak téni/l.etj több érdeklődést a 
jövőben, mivel mi kívánalmaiknak minden lehetőt igyekezünk la
punkkal megtenni. A tények szóljanak ne »„i! Legyen áldott az 
Ur neve!

D i t r ó, 1**7. decz. Ö1 -én.
A Szerkesztősét/.

TANÜG

A fizetési minimum újabb megállapítása.

11 czim alatt zúgolódik György Aladár budapesti tudós tanár 
ur a „N é p n e v e lö k  1 ap j au f. évi I. számában a fölött, 

hogy a tanítók anyagi helyzetének javítása újabban ismét sok port 
ver fel és hogy emu k eredményeként néhány tanitó-egylet e tárgy
ban kérvényt merészkedett küldeni az országgyűléshez.

Ezt ö kegyelme már t. i. György Aladár lir határozottan helytelen
nek tartja. Nagy alapossággal kimutatja, hogy a rendes tanítók fizetésé
nek átlaga a múlt I*85— 6. tanévben hazánkban 45 U frt volt, tehát több, 
mint a mennyit a törvény contemplált.; néhol pedig GOO írtra is 
felrúgott, sőt Hpesten még a üOo frtot is meghaladja stb. Ezen ada
tokból sima bölcseséggel kisüti az országra szoló okos következtetést,
hogy : a ta  u i tó i fizetések minimumának újabb megállapítása hely
telen dolog lenne, stb.

Le adjuk át a szót cikkírónak s tegyük meg reá észrevéte
leinket pontoiikint : megérdemli a vele való foglalkozást.

„A tanítók anyagi helyzetének javítása újabban ismét sok port 
ver fel s ennek eredményeként nehány kérvény is küldetett fel e 
tárgyban az országgyűléshez. Az utóbbit határozottan helytelennek 
tartom: most, midőn háború vagy fegyveres béke között le,bet egye
dül választania az államkormány vezetőinek s e két expediens mind
egyike legalább az állami pénzügyekre vonatkozólag évekig tartó 
nyomasztó hatást gyakorol: most. a jelen körülmények között ily 
kérvények csak a kérvényezők tekintélyének ártanak. De igen is 
szükséges s helyes dolog, hogy a hazai tanitó-egyesületek a nép- 
oktatatásügyi törvény két évtizedes hatása után a tanító anyagi s 
erkölcsi helyzetével részletesen foglalkozzanak s nem egyszerű jaj
gatáshoz hasonlító panaszokkal, de alaposan megfontolt s a hazai

helyet foglalt el. hogy 1*77. ( ’aiiierlengo vá neveztetett ki. El
hagyta tehát Prrmjait s llómába jött. hol IX. I‘ius halála után 
1*7*. felír. •J*-án A III Lett név alatt pápává választatott.

E pillanattól kezdve élete nem csak hogy az egész világ 
figyelmének legérdekesebb tárgyát, hanem egyszersmind legta 
nulságosabb könyvét is képezi. Munkálkodásának, pápai dicső 
szereplésének rajzolása lelkesítőnek ugy an, de egyszersmind ki 
menthetetlennek látszik mindazok előtt, kik az egyházfői terhek 
és feladatok végtelen számát ismerik. De A///.  Len mégis 
vaseröxel tejtette meg feladatának cddigelé minden részét, ami 
dicsőségét még növeli oly időben, midőn azoknak súlyát a 
folytonos támadás ellen már inár elviselhetetlennek mutatta.

Szt. Atyánk mindenfelé áldásos életének c rövid rajza 
után. ki kell emelnünk ama nagyjelentőségű tény kedését, melyet 
a nevelés terén kifejtett, s mellyel isteni Mesterét mindenben 
követve magasztos iiivatását oly szépen bemutatta.

Pápaságával ugyanis összeesik azon általános istentelen 
mozgalom, mely az iskolák elvilágiasitását tűzte ki feladatául, s 
mely mozgalomnak gyászos szinten* főkép fonón szeretett ha
zája Volt. hol a törvény a vallás tanítását csak azon kizárnia 
gos feltétel alatt engedte meg, lm ezt a szülő vagy gyám gyer
mekén* vonatkozólag személyesen követelné.

Azonban XIII. Let, «• mozgalom ellen az ellenhatást meg 
indítani nem habozott. A f á j ó  atyai s z í v  melegével fordult Olasz
ország katolikusaihoz s 1*7*. jun. Tán egy ellenkező tervet 
bocsátott ki. melynek ezélja volt a vallás érdekeinek védelmé
ben Iclkcsültségct ébreszteni. Hely nőkéihez intézett leveleiben 
nem csak az ellenterv kivitelének módozatát irta körül, liánéin 
egyszersmind a maga részéről 10 ezer lírát ajánlott fel s róni. 
katli. iskolát tervezett, hol a kereszt vallása akadálytalanul 
birdettessék.

Ugyan ezen időben kezdette el Bért Pút, frauezia minisz
ter is olcsó dicsőségű munkáját az iskola elistenteleuitésébeu. De

itt is a szt. Atya mmtiusa által tiltakozott a/, ellen s fáradhat- 
lau buzgalommal ismételte megdönthetien érveit, melyek ez el
járás jogtalanságát igazolták, s elleneinek szeme elé helyezték 
azt az örvény t, mely felé a nemzet meggondolatlan ballépések, 
kel sietett és siet.

Belgiumban is, midőn a püspökök hangos tiltakozása a 
nzabadkÖMüim minisztérium vallástalan törekvéseinek útját állni 
igyekezett : a püspökök ezen igazolt buzgalmának helyességét 
elismerte s kész volt ezen országgal is inkább minden állami 
összeköttetést megszakítani, sem minta püspököket elhallgattassa, 
miként ezt Pren/ (irhán minisztériuma követelte.

A nagyobb iskolákra vonatkozólag pedig szakadatlanul 
hirdette és tanácsolta, hogy térjenek vissza bölcseleti és tudo
mányos rendszerüket illetőleg az isteni kinyilatkoztatás forrásá
hoz, erősen hangsúlyozva, hogy a hit a tudománynak mindig emelő 
szárnyát, de akadályát soha sem képezi. Ezen nagyhorderejű 
eszmének indokolásául bocsátotta ki az „Örök Atyau kezdetű 
körlevelét, melyben elme-éllel vitatja az egyház tanainak elé- 
vülhetlen igazságát s kijelöli védelmének rendithetlen fegyvereit.

Mindezekből pedig úgy tűnik fel szt. Atyánk, mint az igaz
ság ragyogó oszlopa s mint egy lelkesült népnevelő, kinek min
den gondolata híveinek, gyermekeinek boldogitására és helyes 
irányit vezetésére van szánva.

Ötven éves áldnzárságának jubileuma pedig a népek sze- 
retetének nyilvámdása fényes bizonyság arra nézve, hogy tanai
nak. elveinek igazsága az igaz szivek mélyében még ma is szép 
megindulással hangzik vissza. XIII. Lm zászlója tehát megér
demli, hogy lelkesen esoport.múljanak küréje mindazok, kik a 
népnevelés ágyét, kik az. igazságot szivtikBu viselik, s imáikkal 
az éghez forduljanak, hogy az Isten egyházunk fejét még sokáig 
éltesse.

Gdtpdr Utcán.
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tanítói kar által általában azttkaé^esnok érzett reformjavaslalnkkal 
álljanak elő.

A népnevelők bpeati egyesülete egyik vidéki tanitó-cgylctnek 
tervezett ninzgalmával azemben javaslatomra a tanitók anyagi, erkiil- 
ckí s jogi belyzotének alaposabb tanulmányozására bivta fel .az egye
temes tanító-gyűlés végrehajtó bizottságát. Ha ez a bizottság fela
datának megfelel, a miben nem kételkedem, a nagy horderejű kér
dés zoknidéin fejtegetéséhez lesz módom hozzászóhmi, egyelőre azon
ban annak egy pontját akarom fsak megvilágítani, épen azt a pontot, 
mely nézetein szerint a rövidlátó tanügypolitiknsok legkedveltebb 
vesszőparipája s egynttal a legtöbb zavart okozó tárgy.

A fizetési minimum njabb megállapításának kérdését értéin, 
mely minden kormányhoz vagy országgyűléshez benyújtott petitióban 
az első pontot képezi, s a melynek Itangsnlyozása solnt sem múlik 
el, valahányszor a tanitók anyagi helyzetének kérdése szőnyegre 
kerül. Nem Art. ha e fogalomról, mely a tanitók s tanügyi politi
kusok agyában oly nagy szerepet játszik, elvégre tiszta képet alko
tunk magunknak.

Az IKItH. XXXVIII. t. ez. a fizetési minimumot kétségkívül 
erkölcsi buzdító eszköz gyanánt is állapította meg. A törvénynek 
egyik feladata ez; összeszedni, rendezés által tisztázni a tényeket, 
de egynttal irányt adni is köteles a törvényhozó a társadalom tevé
kenységének. Helyes volt-e ilynemű intézkedést állapítani meg a 
törvényben, midőn annak végrehajtásáról intézkedés nem történt s 
a fizetési mininninm még csak az iskoláiénntartási jog feltételeid se 
tűzetett ki V Logicnilag s álbimbölesészeti szempontból bibin helyte
len. Hiszen tudjuk, imagának a közoktatásügyi kormánynak hiva
talos adatai bizonyítják legjobban, Imgy a megállapított tniltininnt 
igen-igen sok esetben nem tarkított meg s tudjuk, hogy é|....... . ta
nítók fizetésének kérdése volt a kikötött szorgalmi idő be nem tar
tása mellett a legdöntőbb érv mindannyiszor, midőn népuktatásügyi 
törvényünket ábrándon, solnt meg néni valósítható alkotásnak hir
dették. S mindamellett ma — Inisz évi tapasztalat után. habozva
mernénk el.......Inni. hogy a fizetési ininiinntn mellőzése népoktatás-
Ügyi szervező törvényünkből óhajtandó lett volna. Frázist szerető
népünknél nagyon alkalmas volt a tanitók .......... rának jelzésére.
alkalmas a lelkesítésre a törvénybe foglalt s mindenki elült ismert 
szám, csökönyös községekkel s lelekezetekkel szemben, habár a mi
nimum kötelező voltát velők szentben ti törvény néni mondotta ki. 
ezeket a számokat erkölcsi fegyverül használták számúin m esetben 
s a törvényes minimum volt a kulrs közoktatásügyünk anyagi fej- 
lökésének megítéléséhez. Valóban az a törvényhozói fallacin. mely
— az állami tényezők mértékét egy legalább túlnyomókig társadalmi té
nyezőre ruházva át — a fizetési minimumot ncjioktatásügyi töményütikbe 
bevette, erkölcsileg nagyon elősegítette a közoktatásügynek fejlői lé
sét, mely különben Eötvös lelkes szavára a korszellem s annyi 
más tényező hatása alatt különben is erkölcsi erővel halmit előre.

|)e éjien azért, mert a fizetési minimum megáll»|>itása állam- 
jogi falaeia volt. a gyakorlatban nem ez a törvényes intézkedés, 
hanem a társadalmi fejlődés más tényezői döntöttek a kérdés felett.

Nézzük a számokat.
Jelenleg az l88f>/b-iki tanévről kimutatott adatok szerint a 

rendes tanító fizetésének átlaga hazánkban 457 frt 20 kr. a segéd 
tani tóé 31 I frt 40 kr. tehát mindkettőé jóval nagyobb, mint a 
mennyit a törvény contemjilált. Egyes megyékben, miliők a Ibies- 
hodrog, Hékés. Csatiad, ( ’songrád s Ilajdurnegyék a fizetések át
laga a fiOO fortntot. tehát a minimnm kétszeresét is meghaladja : 
egyes városokban, mint Hudajiesten. Aradon. Pécsbányatelejien a 
900-at, azaz a minimtim háromszorosát is. Az eredmény tehát
— tisztán jogi szemjiontból véve a dolgot — fényesnek mondható 
s mindamellett tény. hogy a fizetési minimumra vonatkozó törvény 
még most sincs végrehajtva. Nem kevesebb, mini !• tankerületben 
fax országnak közel egv hetedrészében a tanitók fizetésének átlaga 
a 300 frtot nem éri el s bizonyával más tan kerületek ben is számos 
falusi tanító van. ki jobban díjazott városi kollegája mellett nyo
morban szenved.

Az utóbb említett *.• tankerület betűrend! en a következő : Alsó- 
Eeliér. Eogaras, Kis- és Nagy-Kükiillö. Mar-istorda. Sáros. Szilágy. 
Szobáik-Doboka s 'l'orda-Aranyos megyék. E névsor a fennehh em
lítettekkel összebasonlitva, világosabban beszél, mint bármi más. A 
vagyonos nagy alföldön. Ind a társadalmi műveltség is fejlettebb, 
nem tekintenek a minimumra, s viszont egészen más szem pont Ind 
a hegyes vidékek szegény s műveletlen lakói számára szintén hasz
talan volt az már busz esztendő óta törvénybe igtatva. A tanitók 
anyagi helyzetén kétségkívül javított a minimum niegállajiitása. de 
hatása egészen eltörpül az általános társadalmi fejlődés más ténye

zőm akarok hosszadalmas lenni s más adatok  felsorolása, vala- 
mint it kérd fittnek hiúk szempontból megvilágítása áltól Insomvitgatni.
Krtehnes egyénnek, ágy biszc.it. elege.... .. oz itt felsorolt néhány
tfinv is a fizetfisi miniintmi kfirtffisfittek megítélésévé. Nőm ineilözlit- 
toni cl ozonben o kérdésnek egy másik gyakorlatilag fontos oldalát • 
szükséges-e vagy legalább ohajtamló-o jövőre nézve a fizetési mini- 
műm megállapitása ?

Felel Ötéin nagyon határozott: A jelen iskolajogi s tanügy jk.- 
lilik;.; viszottvok között nőin olmjtundó s ttnioíl kevésbbé szükségos.

Itizony* hajlandó volnék o fizetési minimum njabb megállnpi.
tásáimk olv sokszor ImngozUtott kérdését, lm .......... ly fontos dolog.
ról voltul szó. felnőtt otnbcr gyertnokjátémik tekinteni, gyermekjáték
nak, ..... . üdvöt s egyedüli reményt oly szavakban s számokban
bit. tnelvoknek komoly társadalmi háttere nincs. Unsz esztedö alatt, 
mint fentebb felsoroltuk, az ország egy jelentékeny részében nem 
tudott érvényesülni a minimum : képzelhető i., hogy most az összeg 
egyszerű felemelése csndnerövcl hatna a hátramaradottakra S az 
............■Iinyivel emelitök fel V Miinlenesetfe a jelenlegi átlagnál va
lamivel többre, tehát .'dili frtra. magasabbat ez idő szerint az emlí
tett II tankerületié tekintettel követelni sem lehetne. I)e abban a 
lőtt felsorolt virágzó tankeridelbon. ilbtdapost s lláesbodrog tekin- 
tidvos tanitói karát is idő számítva i. háromezer tanito mfiködik. kik 
már etilt frt átlagnál is többet kapnak s ezenkívül vilit még II tan- 
kerület mintegy harniadfélezor tanítóval. Ind a fizetési átlag az őtIII 
Irtot meghaladja, más szóval, a fizetési mtuittmniban a rendes s 
segédtanítók közt fonálló különbséget is tekintetbe véve, Magyarul- 
szag tanítóinak legalább egy negyedrésze jelenleg is földi fizetést 
élvez, mint a mennyit a legjobb esetben is egy njabb minimumban 
megállapítani lehetne. Szükségese ezért oly nagy erőfeszítéssel fel
emelni a minimumot ? Hiszen az emelkedés úgy is fokozatos. Meg 
az említett tankerülct közül is 5 Eogaras. Maros-'l’orda. Nagy- 
Kükiillö. Sáros, 'forda-Aranyos 2i>83 tanító közül l ln'.t-el közel 
áll már a minimális átlaghoz, sőt valószínű, hogy a közzétett hiva
talos adatok óta el is érték ezt s igy a jelenlegi helyzet még kedve
zőbbnek tüntethető fel. .V törvény által újból megállapított minimum 
nem emeli fel többé mint egykor uépoktatásügyünk kezdetleges 
korában történt egyetlen nem állnni tanító fizetését sem, de meg
nehezíti az állami iskolák számának szajioritását s njabb nehézséget 
támaszt. Iiogv a szegényebb felekezeti iskolák fokozatos mindeset a 
a törvénv erkölcsi hatásával is elümozditsuk.

Mert igen természetes, hogy a törvényes minimum felemelése 
avagy csak újabban megállajiitása is csak abban az esetben bírna 
jelenleg nagyobb gyakorlati hatással, lm azt nemesak az állami isko 
Iákban lehetne szigorral keresztül vinni. De hogy ezt különösen az 
crdélvi részekben .'»()(f frtra emeljük kötelezölcg. az bizonyára ábránd.

A minimum megállajiitásának szigorú alkalmazása különben 
vészéivé# is. mert az előbbre haladt társadalmat bénítja meg avag\ 
alkudozásokra vezet, a mint ezt a legtöbb tanitó a gyakorlati elei
ből is tudhatja. < Mv fokú alkalmazása pedig, mint a tisztviselők <4 
tényleg létezik, annál a karnál, mely az általános fellendülésnek oh 
örvendetes jeleit mutatja, a megesökömödésnek első jele volna, mert 
egyes nagy községek vagy virágzó anyagi helyzetben levő testületek 
üdvös versenyét esakuem teljesen meggátolná. Mily üdvös volt fjedig 
ez a verseny a múltban, tanúsítja az a tény. hogy az állami isko 
Iákban, melyekre nézve a törvény kötelező, estik igen ritka esetben 
ragaszkodtak a JtMIfrt minimumhoz. Ma. midőn a tanitók önsegélyző 
alapjai közel fél millió forintra emelkednek, midőn a magánosoktól 
eredő iskolai ezélokra szánt adományok összege éveiiKeut két milliót 
meghaladja, egy szóval, midőn a néjioktatásügy anyagi része fejlő
désben van. a fizetési minimum njabb törvénybe iktatása már leg- 
felebb csak az állami tanitók egy kis részére volna üdvös, de ez a 
haszon nem éri meg azt a nehéz küzdelmet, melybe egy ily reform 
létesítése kerülne s ennél a haszonnál nagyobb volna a kár. mely 
a tanitói kart ily mesterséges emeltyű létesítésénél erkölcsileg érné.

Természetesebb s basoiditliatíanul hatásosabb eszközei vannak 
a tanítói kar anyagi jóléte emelésének. Ezek az eszközök : törvény 
által biztosítása az eimozditbatbinságnak miég a vándor zsidó taní
tókkal szemben is.. a káutortunitői tisztségek s javadalmak elkülö
nítése. a fizetés s javadalom lejehh szállításának szigorú megtiltása, 
a már ti millió forintot tevő nyugdíj abi|iszaliályaiutik reformja, a 
tanítók előléptetésének esetleg tanfelügyelőkké s közoktatásügy i 
miuisteri tisztviselőkkét biztosítása, az állami s más nyugdíjintézetek 
kölcsönösségének biztosítása, a terményekben való fizetés kiszolgál
tatás megszüntet ‘se. az ötöd éves jiótlékok lehetőleg általános beho
zatala sth. Mindezek az eszközök legalább is oly hatalmasak, mint 
a fizetési minimum kétes becsű megállajiitása s a magyar tanítóság 

érdekét csak akkor fogja föl józanon, ha a minimumot, melyet 
nálunk csaknem csodatevő orvosságnak tekintenek, valamint
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;i többi most említett reformokat is a társadalmi áramlatok közepette
vizsgálja meg s ebből a szempontból küzd anyagi jólétéért úgy a 
legfelsőbb körökben, mint isajims, hogy kevesen tudják, miként ez 
utóbbi lassabb, de hathatósul)) >1 minden egyes helyen s alkalommal 
kiilön-külön. Az idő halad. Az lHtJS-ki törvény az államot is ténye
zővé tette az iskola-ügyben, társsá lett a többi iskola-fenntartók 
között, maholnap ez a társ lesz az uralkodó s akkor beáll a köz- 
oktatásügy államosítása, a mint hogy a tanítóképzés terén már na
gyon is közel jutottunk eh ez az állapothoz: de addig ne feledjük 
A. hogy most már túlnyomóan társadalmi kérdés a közoktatás ügye 
s végzetes hibát követ el az, ki a reformok létesítésénél a társa
dalmi törvények szempontjait egészen figyelmen kivid akarná hagyni.

Tanitó-egyleti gyűlés.
A gyergyói r. k. tanitó-egvlet f. év felír. x-án (ly.-Allalnban 

a népiskolánál tatmtta meg cvÍmnimiIon rendes közgyűlését- i>2 
rendes tag részvétele mellett.

A közgyűlést megelőzőleg <1. e. 9 órakor a tagok szt. misét 
hallgattak a helybeli r. k. szentegyházban. Klóra után esoportokra 
oszolva a népiskola egyes tantermeiben az illető osztálytanítók ta
mását hallgatták meg. II órakor pedig a tiniskola II. o. tantermé
be gyűltek össze, Ind elnök Boga Bálint felsö-isk. iga/.ató remek, 
szónoki hévvel előadott inegiiyitó-lieszédbeu ecsetelte a tanitó-ál 
lás nehézségeit és magasztos voltát. A minden tanítók példány- 
képe: Jézus Krisztus szent nevével üdvözli a megjelenteket s ta
nácskozásainkra Isten áldását kérve, a gviilést megnyitottunk 
nyilvánítja. Lelkes éljenzés követé elnök szavait: egyúttal ki 
monda a gyűlés, hogy a hallott szép megnyitó beszéd egész terje
delmében jegyzőkönyvre vétessék s ezen kivid valamely szaklap 
bán közre bocsa ttassék.

Az „aprólékosságig liíitt múlt gyűlés jegyzőkönyvének felol
vasása és hitelesítése után a gyakorlati tanítások biráltattak meg. 
Készben „sikerült", részben „dicséretesen sikerültének Ítéltettek.

Az érdemleges bírálatok rendjén megdöbbenéssel vette e 
gyűlés, hogy a önOO-nyi lakossal bíró Alfáidban inig a fiuk okta 
tása és nevelése, az iskola épület — a tantermek berendezésénél 
némi hiányoktól eltekintve, — a kor színvonalán áll, addig a leány- 
oktatás bár jeles tanerők állanak rendelkezésre elhanyagolt
nak mondható s szomorú állapotokat tüntet tol. I ’gyanis 2í>() -.'>00 
leány tankötelesből *0 1 3o felmentve és személyes meggyőződés
szerint 17oiskola-köteles leánytanulóból az I II. o. l>2. a ÍII IV.
o. 20 -f> látogatja rendesen az iskolát. S ez nem is lehet máskép,
mert a tantermek kicsinyek. Itcltisztaságuk és berendezésük tekin
tetében sok a kívánni való, mert igy a tanuló testi épsége van ki 
léve káros befolyásoknak. S az iskola környezete is legalább 
némi gondot igényel, különben az iskola és községi közegészség- 
ügy határozottan veszélyeztetve vaunak.

Távol van tőlünk Általa bclügycinek intézésébe avatkozni, 
miudazáltal jóindulatú megjegyzéseinket a gyűlésünkben távolléte 
által tündöklőt, községi elöljáróság, nemes iskolaszék figyelmébe 
ajánlani bátorkodunk más mód hiányában ez utón azon ve 
Icméiiyimk kíséretében, hogy a község által nyújtandó egy kis ál 
dozat készség. az iskolaszéknek és az iskola igazgatójának ellő 
vatásszeríi buzgó fellépése s kívánatos titán-nézése mellett igen 
könnyen lehetséges a szóban forgó leányiskolánál a helyzetet néni 
csak türhetövé. hanem teljesen megfelelővé is tenni.

Egyébként, mint értesülünk, czélbavétetett egy ú j leányiskola 
építése, de ez előbbinek elbontásával. Ismervén Alfáin helyrajzi 
fekvését és viszonyait, az ilyetén építkezést nem ajánljuk. Annál 
melegebben azt, hogy a mostani épület kijavittassék és egyelőre 
a községnek egyik részén: ácsorgó felöl, fel-, avagy alszegen, 
honnan amúgy is sok szenvedés és fáradtsággal juthatnak a tanu
lók ez áll a fiukra is a központi iskolába, emeltessék az 
új épület 1 2 tanteremmel az I — IV. leány osztály számára. így
a központ tidnépesM-gén segítve lenne.

A gyűlés egyik főtárgyát képezte a szövetkezés kimondása 
a esikmegyei tanító egyesület csíki-körével. K kérdéssel kap 
esolatosaii felolvastatott Boga Itáliát és Ferenezy Károly meg 
bízott tagtársak által nagy gonddal szerkesztett javaslat a szövet
kezés módozatairól, mely általános helyesléssel változatlanul 
elfogadtatván, a szövetkezés határozattá emeltetett s a gyűlés 
meghízta elnökségét, hogy erről ft. Imets F. .lakó urat, mint a 
csíkikor elnökét átiratban tudassa.

Továbbá az ez előtt I évvel Berdc Ferencz tagtársunk 
által indítványozott s a tanítók állásának anyagi emelésére e/.élzó 
„(iyergvói Méhész-Egylet*4 megalakulását mondta ki a gyűlés és 
miután a szabályok illetékes helyen már megerüsitvék, meg

választó a tisztikart Ferenezy Károly gy szentünk lóg* plébános, 
mint elnök: Berde Ferencz felsőnépiskolái szaktanár, mint jegyző 
személyében.

Zajos éljenzés követte a választási tényt, mely újra fel
hangzott, midőn Ferenezy Károly a vendégkép gyűlésünkben 
megj el ént ftd. \ arffsi Ferencit csikszentdomokosi plébános urat, 
a bölcsőjében levő „Méhész-Egylet“ kültagjául ajánlotta.

Véfdil kisebb kebli ügyek elintézése után elnök meleg 
szavakban üdvözli vendégeinket ftd. Varga Ferencz csikszent 
domokosi, ftd. Fejér Manó csikszenttamási plébánus, tek. Holló 
András csikszentdomokosi tanító urakat s lelkes köszönetét 
mondván a tagoknak, hogy a „Tanitó-Egylet“ elé tűzött magasz
tos feladatok megoldása ezéljából a dermesztő hideg daczára 
is ily számban eljöni nem késtek, a gyűlést l/a 3 órakor bezárta.

< Jyülés után a tagok 45-en Pfeifer Lajos kartárs házánál 
rendezett ízletes közös ebédre mentek. Itt, mint magyar társa
sághoz illik, nem volt hiány pohárköszöntésekben sem, melyek 
sorát Boga Bálint nyitá meg. Azután ismételten szólották: Boga 
Bálint, Varga Ferencz, Fejér Manó, Ferenezy Károly, Hoppé 
Lipót. Botli Ferencz, Köllö János, stb.

Szokatlansága által feltűnt azon körülmény, hogy a tulaj- 
donképeni házigazda, az alfalvi népiskolák igazgatója helyesnek 
látta a közelieden nem jelenni meg,1; ami különböző megjegy
zésekre szolgáltatott alkalmat. Hja: Nem úgy van most, mint volt 
régen . .  . No de a plébános igazgató ur új ember (íyergyóban 
s lia más nézet uralja is a tanítókról, gyűléseikről és köze 
bédeikről, mint igazgató-társait, szabadjon reménylenUnk: majd 
megszokik . . .

A nap már jó ideje búcsút mondott vala méteres liőlepel 
alatt szunyadó (iyergyónak, mire a közebéd végét érte s mikor 
a résztvevők a becsületesen teljesített munka tudatában, testi 
felüdülés után. s az egymás társasága nyújtotta lelkiélvezetek 
kedves emlékével mindnyájan otthonuk felé vevék utjokat.

ö*.

Kalászok a tanügy mezejéről.
Azt gondoltuk I'** Imi árra a nagy hideg miatt — nem gyűjthetünk kalá

sz..kát. de a dolog ngy fordult, hogy zsákkal is jutott. Most csak azon töry 
jük fejünket, hogyan ‘rakjuk őket iimm. Folytatjuk Ind elhagytuk s ng- 
fog talán legjohhnu sikerülni. No hát halljuk, linó ! Kolozsvár derék tan
felügyelője a miniszterhez irt figyel mez tetőssel m egnehezítette a zsidó hit
oktatók képesítési m ó d j  á t. — mely ahhau állott, hogy a Herr Rabbi 
két tanúval ngy hizoiiyitvánvt adott a leendő Herr Profesaornak — jeles  
képességéről, pépig soha se is látta annál kevéabbé oktatta, mi náluk régi 
s.-.oká-! Jól is tette a tanfelügyelő ur, legalább igy a zsidóknak is lesz
nek tanképositott hittanárai alias hát catechetai. KI •bői az adaghői még 
egvet : Uarsvanuegyéiiek Ma lógva községében több .nagyságos és neinze- 
tes- zsidó ur pardon. .*>«» kros nj hazafi! -  nem akarta gyerm ekeit a kath. 
iskolába adni. s mivel más nem’ volt. hát Ők nyitottak egy zugiskolát, 
m elyet a nagy paedagogus (?) It a u e  r K ö r i  n é z  (pridem Móricz) ur 
ő kiiigvelmére bíztak. Iiogv .-nkja elő a jákecz porontyoknak a i{Uotidiaimm 
vivenüí modiimotect Oh de sajnos! a zugiskola októbertől csak januárig 
tartott, mert egy pár tőrvény-tisztelő jelentést tett a b. megyei közig, 
bizottságnak, ineív az anomáliát szétugrasztotta. A híres paedagogus ur 
is a nagy hideg daczára - jónak látta irháját elvinni, hogy liová, arról 
hallgat a krónika, l'gvebár helyesen tettek azok az ébredni kezdő brtide- 
rek. hogy az ily fattyú hajtást levágták ? - Igen helyesen ! helyesen. 
De a uiiuister. T r e fó r  t ur is igen helyesen tett. mikor a fővárosnak a 
tandíj em elés helyett i jobb erők kUuuz>uild*dt ajánlá. Várva várjuk az 
ajánlat eredményét. í gy látszik, már most csak minden kissé változni fog 
—jobbra, mert a nagy emberek is az iskolák jelleg é t fontolóra vették. 

K i c h t. e ti s t « i ii bg. hivatalosan kijelentette a f e l e k e z e t i  i s k o l á k  
v i s s z a á l l í t á s á t  llelátták mindnyájan. Iiogv vallásos nevelés nélkül 
liátrámegyünk rák módra. Hiába, próba után tamil az ember s a bolond 
az után sem. A felekezetien iskolák elmaradhattak volna s ma sok állaui- 
férti feje nem fájna. Hej mikor jön el az az óhajtott idő, mikor az iskola 
és templom közt újból az anya és leány közti viszony helyre áll! Rég 
várj uka óhajtjuk, mert ugv vélekedünk, hogy m ára magas körök is megsokal- 
ták a felekezetien iskolák mákvirágainak borzasztó „erényeit-  ? ? I

P —

Levél, Borszék kiadása ügyében.

fijolyó év felír. 10-én S z ó r  h e g y r ő l  a következő sorokat 
vettük, miknek a felek érdekében s a jegyzetek szives figve- 

Ictnbe ajánlása mellett helyt adunk. A levél igy szól :
') A községi elöljáróság, iskolaszék, értelmiség stb. szintén egy szálig 

távol maradt (sajátságos !) SJ z e r k.)
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Tisztelt Szerkesztő u r !
Az „Igazság** idei l-sö számúnak ismeretterjesztő rovatában 

egy, — ismeret hiányában tengődő, — téves közlemény jelent meg 
Borszék kiadási ügyében.

A közlemény alakjából és hangjából úgy tűnik ki, mintha I 
az a szerkesztőség köréből származnék:1 *) mit őszintén sajnálunk j 
azért, mert a megbizhatl/m fa jú , csak feltűnést hajhászá*) közle
mények nagy mérvben csökkentik a lap erkölcsi tekintélyét.

Akkor midőn valaki, s éppen a szerkesztőség, nemcsak bíráló, 
de elitélő jogot kíván valamely ügyben gyakorolni: az erkölcsi 
i g a z s á g  érdekében is kötelessége az ügyről helyes és alapos 
meggyőződést szerezni magának.3 4 *)

Tekintettel azonban arra, hogy a szóban forgó ügy nyilvános 
és a közvetlen érdekeltek előtt ismeretes; hogy az ügy-menetről, 
indokokról és feltételi pontokról D i t r ó b a n  az elnökségi irodában 
mások is maguknak meggyözödézt szerezhetnek ,• de másfelől ezen 
terjedelmes ügyiratok és részletek, egy ily Hzilkebbkörti'L havi folyó- i 
iratban kellőleg nem tárgyalhatok : ez alkalommal általánosságban, 
s a közlemény által felvetett ferde fogalmak helyreigazítása végett 
kívánunk pár megjegyzést tenni.

A kiadás eszméje »'s tervezete nem mai keletű: még In tő 
ben ismételten felszínre került az. a borszéki üzlet és IVirdöintézet 
házi kezelése körében felmerült nehézségek és jövedelem-csökkenés 
miatt. Ezen indítványt az igazgató fürdöbizottmány magáévá tette, 
és a múlt évben részleteiben kidolgozott és fomiulázott feltételi pun
tok mellett az illetékes közös képviselőtestület is elfogadta és hatá
rozattá emelte.

Nagymérvű elfogultság s meglehetős adag roszakárát kívánta
tik teliát alioz. bőgj' valaki — i s m e r v e  a h i v a t a l t  h a t á r o 
z a t o k a t  és f e l t é t e l e k e t .  — a két tulajdonos község kép
viseletének értelmes nagy többségét az elidegenítés vádjával illesse: 
valamint megfoghatatlan könnyelműség egy közgyűlési határozatot — 
egyesek állítólagos haszonleső törekvésivei azoiiositani. mint ezeket 
ama közlemény tette.

Azt hisszük, hogy a közügynek és a közjónak alaptalan Ná
daskodással és gyanúsításokkal nem teszünk szolgálatot: hanem |
igen: ha mindannyian s igy az ellenvéleményen levők is érvekkel” > 
igyekeznek álláspontjukat fenntartani, hogy ezáltal az eszme tisz
táztatván. a netalán! hiányok és tökéletlenségek a közérdek Htjából 
elhári itassanak.

Midőn teliát a fennehbiek alapján e hivatok közlemény hely
telen gyanúsításait visszautasítjuk, megvagyunk győződve arról : hogy 
úgy a felsőbb hatóságok, mint a nagy közönség is azon törekvést 
fogják támogatni, mely a közegészségügy és Borszék felemelése ér
dekében és a tulajdonos községek érdekében is leghelyesebbnek és 
legjobbnak mutatkozik.

G y.-Sz á rh  e g y  , 1888. felír, hó 8-án.
Császár József, k. jzü. fit irta/is lynácz, b. t. k. ptáros. < sert/ti 

Lajos, b. t. ( 'sert/ö Zsiguliivá. b. t. Ferencz András, b. t. fíoga 
János, b. t. ('zimbahiios István, b. t. Dr. Színi János orvos, 
Buz/is János tanító. László Dénes.6) tanító.

l) l*áj>a*zetn-raktárral nem rendelkezünk, ilyennel nem szolgálha
tunk : a beküldött ezikk jegy  alatt közültetett, tessék megnézni s kitndui, ki 
irta? Különben mi, mikor ezikknekbolyét adunk lapunkban, nem nézzük azt. 
ki irta? — hanem mit mond. Kijelentjük, hogy a közölt ezikk nem szár
mazik a szerkesztőségtől, miért is a szerkesztőségnek adott nem találó „inog- 
bizhatlan faju“ leczkét részünkről tisztelettel letnurmztik. Lapunk tere 
minden tisztes tolinak nyitva van s ha mint jelen leg  is eszmecserére 
tér kéretik, szívesen szolgálunk : azon barátságos megjegyzéssel, hogy a 
felek — mint most i s — ne menjenek ágyával egymásra az eszmék vita
tásában, hogy a dologba bele nem avatkozott szerkesztőt is legolyózzák.

8 z e r k.
*) Ez sajátságos kifejezés, nem értjük ! Honnan kegyeskednek 

ilyent, a szerkesztőségről k igondolni??? Köszönjük az ily Léiket, mely 
vastag botnak is megjár!

*) A bevett czikkecske eszmecsere tárgyát képezi s mint ilyen nem 
tartozik a mi felelőségünkhöz, hanem az íróéhoz: volna ám dolga a szer
kesztőnek. ha minden czikket magára vállalna I Kinek va .-nuely lapban, 
melyben nemcsak a szerkesztőség, hanem magános is ii valami nem 
tetszik, hát helytelen dolog a szerkesztőséget úgy megtámadni, 'fessenek  
máskor a czikkiróhoz s ne hozzánk interpellálni. S z e r k.

4) líár  az urak kegyessége, helyi érdekű dolgaik megvitatása végett 
is — hetivé változtatná I

fi) Ezt óhajtanék mi is miuükét féltől. 8 z e r k.
•) ? I S i e r k .

i í

AZ ANYA ÁLDÁSA.
IVt/asztti/tUlva /éjt k i útra 

S  ni latjai bízvást indul el. 
Kire jó anyja elbúcsúzva 

Kezét ált ló lat/ lelte fel.

Mert Inínn i czélt is vívjon ö ki,
S  akárhol jár vagy megjeleli : 

t)t mindenütt, mint angyal őrzi 
Az anya szó és kertiem.

Szerelnie annak, a ki szülte, 
lietolt körötte tért, iáiit;

Mit/ tilmotlik, rírraszt fölötte •
//a ingadoz, nem hagyja őt.

. I:_ a nyuszinkén drága kincs vay,
. I hit isit kiirt is hajt,lék ; *i

I it/asz-forrás a fá tlalomhan,
S  utunk előtt, mint csillátf ét/.

' Németből.)
/ ni cfs F. Jó kő.

Egy kis kép az életből.
(Folytatás és vége )

Eizekre pedig utoljára is csak pusztulás, veszedelem, Isten 
büntetése vár.

— Oh ! kedves János bácsi, kegyelmed igen szigorú és 
igen messze gondol a jövőre.

— De ez igy van. kedves Margit búgom. .Ma is panasz 
kodnak, zngolódnak, hogy nyomorúság, rósz világ van. nem 
élhetnek, sok csapás, munka, fáradság nehezedik vállaikra, a 
sok baj miatt nem érnek rá gyermekeik nevelésére stb. stb.

Iv/t mind (‘íbiszem és liidom, de n«‘in a világ a rósz, 
nem az idők a gonoszak, liánéin az emberek roszak és gonoszak, 
a családok romlottak meg. a szülők, az apák és anyák nem 
teszik meg kötelességeiket, ezek nevelik roszul gyermekeiket, 
nem tanítják őket isteni félelemre, hagyják őket akárhogy föluőiii.

A roszul nevelt gyermekekből lett családok szülőokai 
a sok panasznak, a sok csapásoknak, a sok nyomorúságnak, a 
sok hajnak, a sok veszödségnek és minden rosznak. Isten a 
roszat nem szereti s ha egy ideig el is tűri, de elöld* utóbb 
megbünteti a gonoszságot.

Jaj ! én ezeket elhiszem, kedves János bácsi, de ki 
tudná ezeket a gyermekeket mindig itthon tartani s minden- 
képen ugy nevelni, hogy semmi hiány ne legyen.

— No, de azt már csak könnyen megtehetik, hogy 
gyermekeik ne hányódjanak az utczákmi.

Aztán önök hogy tesznek velők ? Bendeseii csak a na 
g.vobb hibákat büntetik : sokszor pedig a mit ők nagynak néz 
nők, az kicsinység és a mit csekélységnek, az a legnagyobb 
bűnök és hibák forrása.

— Ha azt akarják, hogy gyermekeik jók legyenek, már 
— a mint fennebb is mondáin a bölcsőben kell a mérges 
kedő és rósz indulata gyermekeket merev nézés, komor ráte- 
kintés vagy más fenyítés által nevelni kezdeni. Látja húgom, én 
még meg se verem gyermekeimet soha. mint maguk, de azért 
a legkisebb félrelépéseket és helytelen mozdulataikat sem nézem el.

Azt aztán kimondhatatlanul roszalom, hogy maga férjével a 
gyermekek előtt perel, czivakodik, veszekedik, káromkodik, egy 
mást szidják, gúnyolják, gyalázzák: minden piszkot, mocskot, 
egymásra raknak, a gyermekek szemeláttára olyanokét tesznek, 
amiket nemcsak a gyermekek előtt, de még nagy emberek előtt 
sem szabad tenni s nagyok előtt táu nem is teuuék meg.

*) Talizmán,
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Csoda-e tehát, ha roszak a inasuk gyermekeik, midiin 
ilyeneket hallanak és látnak maguktól? Ezekkel kell maguknak 
elsősorban felhagyniuk, ezeket elkerülniük. Kezdjék magukun a 
javítást.

— Oh! kedves János bácsi, de mit tehetek én róla, ha 
ez az én uram olyan goromba, ha nekem annyit kell pörölnöm 
vele, ha mind a ketten oly rósz és hirtelen mérges természe
tilek vagyunk!

Bizony maguk is tehetnek ám mindketten e hajról. 
Semmi sínesen veszedelmesebb, mintha a gyermekek a szülők
től látják, hallják és tanulják el a rósz példát, kiknek a má
soktól látott és eltanult rósz példát is ellensúlyozni és gyer
mekeikből kiirtani, bennük megsemmisíteni kellene. Magukon 
áll. tehetnek róla. Ha néha talán egyik, vagy másik közülük 
alkalmat szolgáltatna is arra. Imgy összezörrenjenek. egymással 
perpatvarba keveredjenek, jusson eszükbe és gondolják meg, 
hogy ezzel rósz példát adnak gyermekeiknek s ez elegendő 
ok arra. hogy minden pürüdéssel, veszekedéssel, szóváltással 
ogvszersinindenkorra felhagyjanak.

— Oh! ez jó volna, ha meg tudnók tenni, de ki tudna 
erőt venni és uralkodni magán első felheviiléséhen ?

— Épen maguk. Már maguk sem fiatalok, s ha azok 
volnának is, már szülők, már meg kell tenniük, a maguk és 
gyermekeik jóllétéért és lelkeüdveért is. ív. szülői kötelessé
gük ; ezt.Isten parancsolja maguknak. Mert írva van: hogy ..jaj 
azoknak, kik megbotránkoztatnak egyet is azon kisdedek közűi, 
akik bennem hisznek, de százszorta táj. ha ezen hotránkoztatók 
maguk a szülök.“ Aztán én ezekből nztsejteni, hogy maguk nem 
is imádkoztatják gyermekeiket, vagy tán maguk se imádkoznak ?

— Imádkozunk mikor lehet, kedves János bácsi, de meg
vallom. a sok baj között sokszor abban marad. Kieget is mon
dom a gyermekeknek, hogy imádkozzanak.

— Kz aztán igazán szörnyű és rettenetes dolog maguknál, 
lm igy vannak az imádság dolgában is. Az nem elég, lm azt 
mondják nekik, hogy imádkozzanak. Maguknak kell velük 
együtt imádkozniuk.

Nálam én, vagy a feleségem, a mint a körülmények 
egyiknek vagy másiknak megengedik, mindig elodázhatlan 
kötelességünknek tartottuk és tartjuk ma is. hogy a mihelyt 
gyermekeink gagyogni kezdettek, legelösször is a keresztvetésre 
és imádságokra tanítottuk meg őket, s azt szépen, szelíden, 
bár nagy türelemmel mindig oda vittük velük, hogy egyebet 
alig tudtak esaesogni, sejpitve, akadozva beszéltek, de a kereszt- 
vetest és imádságokat bátran tudták elmondani s mintegy ezzel 
kezdettek beszélgetni tanulni.

Béggel és este, a hány gyermekünk van. mindenik szépen 
rendiben térdre állanak és én vagy feleségem úgy imádkoztát* 
juk őket. És ennek soha, de soha egy nap sem szabad elma
radni s azon a nagyobbaknak és kisebbeknek mind jelen kell 
lenniük s azt végezniük. Már kis korukban elvisszük és megszok
tatjuk magunkkal a templomban. Jövet-menet beszélgetünk ve
lőik. Kimondjuk nekik, Imgy viseljék magukat az utezán. a 
templomban, a gyermekekkel és nagy emberekkel szemben ? 
Bámulatunk az utezán és templomban pajkoskodó gyermekekre. 
Irlnőttekre. rakonezátlan fiatalokra. .Megmondjuk és megmagya
rázzuk nekik. Imgy azok rósz gyermekek, gondatlan, semmire
kellő fiatalok, kiket sem az Isten, sem a becsületes jó embe
rek nem szeretnek, süt gyűlölnek es megvetnek.

Megtanítjuk őket, hogy a templomban mily szépen, buz
gón és ájtatosan kell imádkozni. K/.t nem bízzuk az iskolára. 
Magunkkal visszük őket gyónni és áldozni s mindezekhez elő
készítjük s a szükségesekre megtanítjuk őket. Kgyütt műkö
dünk mindenben a tanítókkal. Kgy szóval nekünk nagy gon
dunk és figyelmünk van gyermekeinkre. I gy tekintjük őket 
mint legdrágább kinesünket. mint Isten adományait, a kikről 
egykor Istennek számot kell adnunk és kiket számon is kér tőlünk.

|>e lm maguk kedves Margit búgom, mindezekkel nem 
gondolnak mindezekkel nem törődnek, akkor ne panaszkodja
nak, ne csodálkozzanak, mert gyermekeik esak méltók maguk
hoz s nagyon talál magukia azon mondás, midőn az apa kér
dezvén fiát: IMsta fiam. mond esak, imádkoztál reggel felkelés
kor? feleié: Igen is, édes apám. És aztán melyik imádságot 
mondtad el? Azt, amelyiket édesapám mondott.mikor a tinánezok 
nálunk jártak magv«.r dohányt keresni.

De — hogy minő rettenetes Ítélet vár azon szülőkre, kik szü
lői kötelességüket nem teljesítik, kik gyermekeiknek gondját 
nem viselik : azok jelen és jövő üdvéről nem gondoskodnak, 
esak Isten a megmondhatója.

Hanem már elég lenne — nemde mondja kedves húgom — e 
rövid látogatási alkalommal a leczkéből és nyaka közé aggatott jó 
tanácsokból ? Igen, tudom én, Imgy a sok a jóból is megárt, de 
liigyje el panaszai nyújtottak nekem erre alkalmat és szomorú köte
lességet teljesitettem. Mert minden panasz, melyet a szülők gyer
mekeik fölött elmondanak egy-egy vádbeszéd, melylyel magukat 
a józanész, Isten és világ itélőszéke előtt vádolják, hogy t. i. 
szülői kötelességeiket elhanyagolták. S mert minden panaszhang, 
mely ajkukról gvermeik fölött és gyermekeik ellen ellebben, egy- 
egy fejük fölött magasra dobott súlyos kő, mely nehéz sebeket 
ejtve, önfejűkre hull vissza.

tizeket pedig, ha még nehezükre esnék is el kelle mon
danom, mert javukat akarom. Aztán nem térhetünk ki azon 
tapasztalati életigazság elöl, hogy a kisebbek mindig a nagyob
bak példája után indulnak. A szó elhangzik, a példa vonz.

A bölcsőtől elkezve a sírig, a csecsemőtől az öregig — a 
kisebbek, a kevésbé tudósok a nagyobbakat, értelmesebbeket 
követik szokásaikban, erkölcseikben és más élettevékenységeik
ben. Azért az újabb nemzedék rendesen olyanná lesz, a milyen
né az előtte álló példák és útmutatók által vezettetve képeztetik.

Most pedig abban a reményben, hogy meghallgatott s az 
elmondottakat másokkal is közölni fogja, Isten velünk ! 'V.

mÁ  ÉáM I ÉxÉ É A É
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Uj főrendiházi elnök. O Felsége tebr. 2G-án Br. Y a y  
Mi k i  ős koronaőrt a főrendiház elnökének nevezte ki. Br. Vay 
az e l s ő  ev. rét*, e l n ö k  mióta a főrendiház áll.

(* Bándy Imre. k.-Vásárhelyit és ( ’s. -Szeredában a m. 
kir. postahivatal vezetésében előnyösen ismert posta tiszt, ezelőtt 
körülbelül egy év vei Segesvárra helyeztetvén át, ott a múlt napok
ban — nem tudni még, hogy mi okból ? öngyilkossá lett, szi
vén lőtte magát. — Szomorú jele ez az időknek és nagyon 
sajnálatos, hogy az öngvilkossági-mánia inteligensebb székely 
vénünkre is ragadni kezd. pedig a székely nem szokott gyáva 
lenni az élet küzdelmeivel szemben sem.

>*• A HejasfalvaSz.-Udvarhely között már teljesen elkészült 
vasúti szárnyvonal - mint értesültünk — f. hó végén, legkésőbb 
márcziiiK elején meg fog nyílni sa  közforgalomnak átadatik. K<"»- 
szünet érte a buzgó kezdeményezőknek és végrehajtóknak : vajha 
mielőbb ezt újságolhatnék a csíki vasúti vonalakról is, hogy ér
nének már \ éget valahára egyebek közt közlekedési miseriáink is.

Székely papok Rómában.1 A pápai jubileumra a szé
kely népet, de jelesen a még: ti s z t a  kát  h. (’sik-m egy étNsgs. 
és ft. hints F. Jfíkó os.-sondyói gym. igazgató tőesperes és 
It. Jhí/iuth Lázár csik-szcnt-iuiklósi pléh. ur képviselték, kik 
nagy áldozat és fáradsággal tett érdekes utjokat — mint hallottuk
— az ifjúság s a jó székely nép javára könyvben kiadják.

— Csík megyeháza felavatása. Febr. 4 én tartatott meg 
Cs.-Szeredában a megyeház felszentelése s disz gyűlése, miről a 
lapok egyet-mást közöltek is. De furcsa az, hogy a programúiban
— „ s z e n t e l é s é r ő l  van szó s még se látott senki egyházunk 
szertartása szerinti s z e n t e l é s t ;  egy kis olvasó szt. mise s 
ezzel puuctuni. Pedig a házszentelésnek tudtunk szerint van szép 
szertartása. No de szentelés helyett oly episodok történtek a nap 
emlékére, melyek a rs.-szépvizi ifjú kereskedő uracsoknak nem 
válik dicséretükre. Krre különben még lehet, rátérünk bővebben.*)

(E.) A béke vigalma Ditróban. Felír. 11 -én az isk. épület
disz-te miében a nem rég kibékült s egyesült „ O l v a s ó  T á r 
sa  s k ö rw tánczinulatságot rendezett, mely teljesen sikerültnek mond
ható. Az egész vidék képviselve volt Uy.-Kz t.-M i ki ó st egyedül  
k i vévepi  A jövedelem a kör könyvtára javára volt szánva. Be
gyült |.‘t() frt.. mint hallottuk.

Ditróban Don Bosco lelkiüdveért febr. 0-án héttőn d. e.
1 „ I I órakor Ft. Hour deaux F. O livér főszerkesztőnk, minta Sa- 
lesiauiiH-rend tagja és eooperatora diszes gyász isteni-tiszteletet tartott. 
A templom hivüktöi zsúfolva volt, mi azt bizonyítja, hogy Ditró kö
zönsége erősen érdeklődik a nagy tértin iránt, kinek alkotását adja 
az IT. hogy a székely nép élvezze Magyarhoniul!! legelösször!

Medve harcz. Oy.-Osotnafalváról Küllő Miklós több tár
saival Kicsi-Kok nevű erdő részbe ment fát erdolni, a levágott fa ép 
a medvék barlangjára esett, abból egy nnyaniedve rohant elő s rá-

l) Múltkori száiminkliól véletlenségbol mamiit ki .sajnálatunkra e ked
ves közlemény. 8 z e r  k

lie  kérjflk is — csak részletesen s alaposan. S z e r k.
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támadt, de alig bírt fejszéjével a dühödt vad fejére 2-őt 3-at vágni, 
fix öt legyőzte, fiilét letépte, czombjas karja húsát kiszakgatta, mire 
az ember önkívületi állapotban a nagy hóban elterült. Közelebb dol
gozott társai a küzdelem közötti lármára oda sietvén, a medve —— 
hihetőleg meg is sebesülve — odább állott, de Küllő Miklóst önkí
vületi állapotban szedték föl véréből s vitték haza, ki most elet- 
lialál közt van ; több fel fegyverzett falubelije a helyszínére sietvén, 
az anyamedvét nem találták meg, de 3 medve fiókáját Szilágyi dá
nos a barlangban elfogta és haza vitték. A beteg ember orvosi ke
zelés alatt van.

—  Posta-rablás. Parajdon 3 rabló felír. 15-én a postát kira
bolta 4000 írtig s a kísérő Bu t y k a  I rnre csendőrt bt 
gyilkolták ; a posta-kocsisnak sikerült elngrani.

a 30. sz.
ni.

Tisztelt olvasóink b. figyelmébe ajánljuk a következő beküldött 
müveket és lapokat :

A Szt. Istvánt, naptára 13H8. szökő é v re : 27 évi. Ára Öli ki-. Igen 
élvezetes olvasm ányul szolgálhat, bárkinek K apható Bpesten Lóvé

Ilj és gyakorlati elmélkedések. Irta : Ver<ruys>e IJrnno .1 i. tő 
I' T óth  Mikeiás J . t. Kaphat.) Kalocsán a Collegimnban Ara az egész 
füzetekben m egjelenő — jeles könyvnek 3 frt. Forrón ajánljuk a 
és zárdák  Ügyeimébe.

A szabad kömivesek tana. olaszbó l fon! Szigetby László. Kap- 
hatő Nagyváradon az olaszi plébánián A ra 111 kr. I‘. jeles könyvecske k i
m erítően kim utatja. hogy mi tulajdonkép a szabad koniivessóg s mily rnt 
egyház- és állam -veszélyes tanokat hirdet : hogyan rejtőzik es működik a 
társadalom  minden rétegeiben. Nagyon aján ljuk .

Magyar xtllam. 2í»-ik évfolyam, vegyes tartalm ú |»olitikai napi lap. 
Ingyen m elléklete: Szépirodalmi kert. Ára egy évre 20 frt. Fzerk. Loiikay 
Antal lovag. Xólkülüzhefleii lap ez m inden miivel t katli. em berre! Rendel - 
hé té  Hpest, Zöldfa-u. 43. sz.

Heligio. 47 óvf. egvház.-politikai lap: m egjelenik hetenként kétszer. 
Ára 1 év re  Irt frt. Kémlelhető Bpesten. Papnövelde-utcza. Szerkeszti l)r.

Ritka lap, a jánljuk.
hetilap. A ra 1 évre  4 f. Szerk.

egyetíty
Közművelődés. II. óvf.
d r  .József theologiai tanár 
Népiskolai taiiügy. 1* évf.

Je le s  tauHgvi veterán hetilap. Rendelhető Egerben. , 
Kaloesai Néplap. II. évf. Szerk  Móes.v An

l)v. Tód r  József theologiai tanár. Rendelhet," Kfehérvártt. (vár), Ajánljul 
Szerk. Katinszky (ívnia. Ára 1 úvr

Jézus
hető Kalocsán

es tart politikai heti lap. Rendelhető

z.lits Kmil. Kétheti szépirodalm i képes 
/.. !•’. Bazárja IC, sz Ára Ö frt ott kr 
22 évf. Szerk. I*. Tóth. Mike. Rendel-Szive

I frt 50. Havi I 
Méltó az

I. Ára 1 évre  2 frt
* kis vegy
mindenki megrendelheti 
Összetartás. 7 óvf. Szerk. : 

lap. Ajánljuk. Rendelhet." Bpesten S 
Hírnöke.

tűnő lap. a Jézu s  Sz. Szive 
s Jezsu ita  rendhez. Ajánljuk

és terjesztjük  is
Szűz Mária Virágos Kertje, 3 évf. szerk . I’. Tóth Mike Rendel

hető Kalocsán. Ára 1 frt. Havi füzet a M ária-eultus terjesztésére. Ajánljuk.
A legsz. Rózsa fii/.ér királynéja. 4 évf. > zerk. I*. A ngelika-/. 

Havi füzet a R.'izsafüzér áhiH atosság terjesztésére . Ara I frt. 'a g y  5 -z. 
mise. Rem lelliető Bpesten Sz. István in tézet. I'iv ilág-n . 13 «z. Ajánljuk.

Kath. Hitoktatás. 3 évf Szerk. Fonyó Pál Havifüzet a l.ittanUás 
fontos m ódszere terjesztérére. Ara 3 frt R endelhető Síikösdön i Restin ) Ára 
3 frt. Rem eklap. Óhajtandó, hogy egy kath. házból se hiányozzék.

A Katii. Hitterjesztés lapjai. 7 évf. Szerk. Nogely István, havi 
n ag y  képes lap. Óhajtandó, hogy egv kath. házból 

(Folyt, köv.)
hiáu\
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MULATTAT Ó.

msmm: &:  í m : m  i  ®
A p r ó  i g a z s á g o k .

A bölcseket p énz  s bo r m ár m egváltoztatta  sokszor. 
G yüjtsed azon kincset, mely túl múl gyöngyöt,, ezüstöt,
M it nem oroz tolvaj s nem em észt fői szája a molynak.
A m it tudsz becseset, ne papírra, de szivedbe jegyezd, 
lágy re tanulj, fáradj, bárm ily nagy hirü Hínár vagy.
Sok, ki a padban je le n  van ugyan .-zárni. \ a. de resten, 
M ásokat is csábit pajkos tettek re  s eláinit 
E  faj, a melyből majd nagy számmal válik a tolvaj! 
R észeg fő s tele has balul érvel, rá soha .-e haliga-'.
Kön lyukat a cseppek vájnak, m ert szüntelen  esnek; 
Bölcsek is Így lehetünk : non, erőszak győz, de erélyűnk. 
Könyv kell, hogyha tanulsz, máskép rostával vizet huzsz. 
E llenede t látod, titkon sú jt csalfa barátiul,
É s ki se tud ja  előbb, nincs-e kelepcze elő tt?
A ki óhajt ébren  fenn lenni a hajnali fényben.
J ó  lesz, hogyha az a tytik-fajjal megy nyugalomra.

H ogyha vart, e lkerge t bölcseket, ,le h ad a rt is a nyelved.
Könyvet old s forgasd, »zé|> dm ta rta tn i „kosnak!
A gonosz henyélvén  hmionwlk, a M saaga  keltén. M im th  tíy .

P é l d á k  é s  a d o m á k .
s  * ó . . „ k é s s *  a  in r. IV. H enrik  ném et eséséért utaaés khaben 

oev kis város elsljár.'s.'íga üdvösöké. Alig kos,let, ,, unniuk l„,»/.uln,. egy 
közeli ,011 leg e ld  szam ár is ordítani kezdett — Korom csak un egyszerre  ! 
„„„„Iá „ király  — hanem  tessék egym ás u tán  szélani. . . . .

I' a r a ,i i C S „ „I. — Harátoni I inon,Iá egy u jházas orvos hunit],inak 
— az én házam egész paradicsom . -  Hogyhogy -  kordé barátja . - I gr. 
l,o..v én Ádám vagvok. a adui É va es — anyósom  „ kígyó.

(1 „ | ,| .1 á I, „ s . — Nü. inog van Iliinek. <l„td .Isuosthiil u khnltlie- 
menyek v - Wie haiszt, (Jóid Já n o s?  Budán ah k a r iln rnliondani : A r a n y
J á n o s ?  -  F rejlih , hodj A r a n j  J á n o s :  csak l.odj Ón khérdoztein az 
n — fisli i u e v i n. „ , , , ,

T c r  m é s z e t r  a j  z ó r á n. Micsoda fogak nőnek uto ljára , korda 
a  tan á r Peták Józsit. — V hamis fogak kérem  szépen.

T é v e d é s .  Ejnye ejnye Galambom ! monda a nő férjének, miért 
fogadtad Em íliát oly Veszni mikor ide já r t .  ? — F érj - E jnye, há t azt gon
doltam . a szürkület m iatt, Imgy a n y ó s o m .

N é u é ni u s s z o n y ! Megtudná-e ........Inni nekem, hogy k iterem 
tette  o világot? — Kérdé a  hamis jogász az  öreg  anyókát. Biom nem 
r.,m én instálnm alássan, met én igy érteni ahogy most van: - volt az
ogyiigyii felelet. —

S z o m o r ú s á g .  M iért vagy oly szomorú Jánoskám ? kérdő  
barátja . A zért m ert P a  u 1 i n á t  másnak adjak  férjhez s apám  mégis 
engem  Paulinánkhoz küld mulatni.

C z i g  á n v-é s A czigány libl,át lopott - futott vele. A gazda 
u tána iram odott, de utol nem érvén, a vékony lábú rajkóra  rá kiált állj 
meg czigány ! Az hátrafordulva monda : álljon meg kheml Ján o s gazda, 
m ert khendet shenkhi sem khergheti.

A f é r  j  s z  e r  e t e t  o. G yörgyé egyik községében történ t, hogy a 
nő halálos beteg le tt s m ikor N orvos oda ment. azt m.mdá a 
deszka után kereső fé rjn ek : a legrosszabbtol kell tartan i. N,>
Ián nem él m ég? felele a férj!

Február hó.

K é p l a i á u v.

Sz 6

1 1 ,  i  \  «-

m i k

ár ár ár 
ár ár ár

i ?

á m t a 1 á u .. k
s 13. 2. 15. Ha sakkban k i....... legvő/.ted e llened

12. i. 13. 2. 1 Sült m ellé é t 'á g v g v a l eszed, ba szereted
1 1 :i 17. H íres tábornok vol't az l ' l s - i  ..................ba
IC,. c, IS. :• Eddig , -a k  Ü3-at ism ernek

Ií». 13. II 12. 1. Előnevel kapott az ni m érték  után

H. 5
2.

14
m
7

15.
•J.

E lég  van a K árpátok álján 
Az ni m értéknek egvik  neme

1. Itt. 1 1 12
1

1. J •» illatú virág, a k ertek n ek  di-ze. 
Baj hím vigasz a m unká- küzdőnek.

■i t a I a i k
Vállalniuk mii iáit z-ddelve szegélyzi
Első bán 
(Svász

vége. leejtve fejéi.
-z. M agyar! itt szállt - irha  I

Itt omlott sírba vitézi neved.

X e c  c o l i i g .  lh , TI lioneu János, a - a i - i a im  -rend alap it -:ji T in in
bau jau. 31-én. 73 éve- korában, szentség b irébeu  LrdrL/i i  <■>>■„ rz

i plél». C»S k H íres iro v*• 11 ítálndc Pál knieoiok-plel . 
S é. k. felír. I -én. íJr. Heinnrh János Bpe-lcu 7R é k Sok 

szerzett, fúrdó-l,őrlője volt a bpe.ti rácz, a l>ér-i római - tren 
i sén-tepliczinek F r a tlr  Lajos ezredes, a ü-ik liu-z ii-ezred  paraim -iioka 
53 é. k Szabadkán. Somnirr M arcit Szt. Vinr/.e r apacza Bpe -t-Jo /sei
város Hoffmann Fnrenvt, Indiában, mint többször ,, milliomos a múlt le 
lutit balt el : szárm azásra  pozsonyi a m illiókra sok rokon vár l Jházi/ 
Sándor kántor Endródbn fel.r MÍ-ón Gelmini M úlás  b>dii pil*p >k 31 é 
k. az egyházm egyét 17 évig  kormányozta. Unisntola Vietorin -antjagoi 
püspök (Spanyol) (>7 é. k. 1 I- évig volt püspök. Jans Oifári/ij iiöíhU. ig 
Ili é k. leb r. l>-án. Sopron. (Has Ih n  s go ttlohi tauil<', jan 20-án 
PM sch Oszkár Nindorlosnitzbon : liires iskola-kép ir  > v-lt Or. /.Uh,, U\,, 
indít pápai praelatus Bpesten. 71 é k

Szerkesztői telephon.
I. F. .1 Nagy örömm el vettük Nagyságod borsé* sorait és a . zikke- 

ket, m elyekkel rendre d íszítjük lapunkat. A római út tévedésből m aradt 
ki — I.) r V n s v  Köszönettel vettük s milinlvt hely lo-z k >zöIjillt. Igv és 
ilyent Írva még kérünk, m ikor csak időd engedi. - G. I. A je ’e- k é t'v e r
sére  is e lte rü l  a  sor. N'sgs. | i «• z y J  . ( S á s  p á r J á u  o s. M a r k os 
S.. P a á l  K. J . uraknak. A pénzt köszönettel vettük  Cdvözlet. I l i a r y  
nniak. A red a in á lt  füzetek k üblo tiiek : á s o k  i
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