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Kgyes szám ára 10 kr. 
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jtírüuhaum Márk) intézeudők.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: a szerkesztőséghez küldendők.

,, H irdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr
G R U X B A U M  M A K K . többszöri hirdetésnél soronkint tí kr. Bélyegdij 30 kr.

N yllttér petitsora 25 kr.

Munkások mozgalma.
Budapest, 1890. dpi'. 30.

A munkások követeléseire nézve nagyon 
eltérők a nézetek. Vannak, kik határozottan 
elleneznek minden reformot, melynek az volna 
a czélja, hogy a munkások felpanaszolt bajain 
segitsen és azt akarják, hogy a munkások 
viszonya a munkaadóhoz és azok társadalmi 
helyzete semmivel se változzék, hanem ma
radjon meg abban az állapotban, a melyben 
van évtizedek óta. Vau aztán egy másik tábor, 
a hol a munkásokkal szemben nem tartjuk 
czélszerttnek az ósdi semmittevés politikáját, 
és erős mozgalmat indítottak meg olyan re
formok létesítésére, melyek a munkás és 
munkaadó közötti ellentétek kiegyenlítését 
eredményezik.

Az utóbbiak a század humanisztikus szel
lemének hódolva, nem nézhetik közönyösen, 
hogy a munkás mint hajdan rabszolgája ' 
legyen annak, a kit a szflletés vak véletlen- j 
sége földi javakkal látott el és a munkás
kérdésnek olyan megoldást akarnak biztosi- j 
tani. mely a munka értékét, becsét magasabbra 
emelvén, a munkás megélhetését kedvezőbb 1 
alapokra fektethetné.

Ma a munkabér alig fiti meg azt a mérté- i 
két, mely a rendes megélhetés szükségletei- ! 
nek fedezésére mellőzhetetlenül szükséges. | 
Es ennek az aránytalanságnak az a követ- j 
kezménye, hogy a munkás élete csupa nélkü- ! 
lőzések közt folyik le és elégedetlenné teszi 
a jog és társadalmi rend mai intézményeivel. 
De eltekintve ez elégedetlenségtől, a munká
sok nyomora még egy másik, h l  előbbinél 
sokkal nagyobb bajt szül: a pauperizmust, 
mely minden társadalmi betegségnek a kút- 
forrása.

Az a munkás, a ki szakadatlan munkája

daczára nélkülözések közt élni kénytelen, 
annak ideje előtt bénul meg a munka ereje 
is és élete tengetéséhez már többé a saját 
ereje nem elegendő Ha az ilyen szomorú 
állapotra jutott munkás éhen halni nem akar, 
kénytelen feleségét és gyermekét is elvonni 
ama körtől, melyet nekik az élet vont és 
befogni az igába, hogy közös kereset utján 
a legszükségesebbeket fedezhessék.

Ámde ilyen körülmények közt ugyan mivé 
fejlődik a család és a szellemi és fizikai 
erők? A gyermek elcsenevészedik, a nő el- 
züllik és a családfő idő előtt sírba száll, 
mert naponta több erőt volt kénytelen el
költeni, mint a mennyit az alacsony munka- 
díjból visszaszerezhetett magának.

Ezekkel a tüneményekkel számolni kell 
és számolnak is vele mi idazok, kik nem 
űznek otromba struczmadái-politikát, hanem 
szembe néznek a kérdésnek, hogy annál ala
posabban megoldhassák.

A munkások követelései egyelőre csak a 
munkabér emelésére irányul, a munkaidő le
szállítása mellett. Ez csak látszólag két külön
böző követelés, tényleg azonban egy követe
lésnek felel meg, mert ha a munkaidőt 8 
órára szállítják le, akkor annál nagyobb lesz 
a kereslet munkáskezek után és ez a nagyobb 
kereslet szükségképen a munkabér emelését 
vonná maga után.

A munkáskérdés rögtön elveszítené fenye
gető jellegét, ha a munkaidő leszállítását a 
munkaadók elhatároznák. Á munkásoknak ide
jük maradna az üdülésre és szellemük képzé
sére és a mellett mégis keresnének annyit, 
hogy jól is lakhatnának. Ez pedig a kérdés
nek majdnem legfontosabb mozzanata, mert 
a ki jóllakott, az nem tud gyűlölni és a

kinek keblében nem háborog a gyűlölet, az 
nem lehet felforgató. F.

Gazdasági munkamutató 
az esztendő minden hónapjára.

M ájus.
Gyümölcsös és faiskola. A maggal bevetett 

és fiatal fákkal beültetett ágyakat szorgal
masan öntözni kell. — A vad sarjakat le 
kell vagdosni, mert azok csak a fának termő 
erejét húzzák el. — Mihelyt a fák hajtaui 
kezdenek, eszközölni kell a szemzés által 
való oltást és pedig előbb a körténél, almá
nál, azután a keménymagu gyümölcsfáknál. 
A szemzésre legalkalmasabb a szép reggeli 
idő. — A múlt esztendőben szemzett fákról 
most már le lehet a köteléket szedni. — A 
hernyókat és ártalmas férgeket folytonosan 
pusztítani kell.

A szöllöben Első virágzás előtt meg kell 
történni az első kapálásnak. — Kapáláskor 
a tőidet jól felforgassuk. — Kapálásra leg
jobb a száraz idő. — A dudvákat ki kell 
gyomlálni.

Zöldséges kert A késői vetemények mag
vait elvetjük ; a kertet szorgalmasan öntözni 
kell, — még szorgosakban gyomlálni, tiszto
gatni minden gaztól. — Borsó és bab mellé 
karókat kell dugdosni. — A melegágyban 
levő dinnye-palántákat e hó vége felé már 
ki lehet ültetni, ha az időjárás elég kedvező. 
— A földi epret bőven kell öntözni.

Szántóföld E hónapban már el lehet 
vöt ni a kölest, lent másodszor, úgy lóherét, 
mákot. — A káposzta-ültetés is kezdetét 
veszi. — A burgonyaföldeket jól meg kell 
kapálni.

A budapesti munkáskörben.
A „Muraszombat és Vidéke" eredeti tárcsája.

Budapest, 1890. dpr. 3>.

Auuyit beszéltek űzőkről »z előkészületekről 
miket muiikáskörökben május 1 -jéu tesznek, bog; 
föltettem magamban: elmegyek abba a miih'dybe 
hol az előkészületekhez az eszközöket kovácsolják 
elmegyek abba a dob-utezai házba, ahol a mun 
kasok e téliként összejönnek a napikérdések meg 
bőszéiésére és a jövő terveinek összeszövésőre.

A munkáskor helyisége ott van a dob-utczi 
egyik emeletes sarok házában. Széles két utczábi 
nyíló szürke szinii ház, melynek földszinti helyi 
segeit a munkások tartják lefoglalva. Itt van i 
munkások nyomdája, lapjuk szerkesztősége, ven 
deglojiik és betegsegélyző egyletük. A magya 
munkásmozgalom központja, hol a vidéki fiók 
egyletek szálai összefolynak.

En azt hittem, hogy ezekben a mozgalma 
napokban itt olyan zajos forrongás lesz, mint i 
katlanban, melyet a tüzláugok nyaldosása a forr 
pontig hevített, de csalatkoztam. Zavartalan csend 
ben tolyt minden. Valami ünnepi komolysáj 
omlott el az egész helyiségen és a társaságba 
férfias Öutudatosság hangulata vegyült.

A munkáskor helyisége csak gyéren vol 
látogatva. A tagok, kik a napi munka után 
helyiséget felkeresik, többnyire a kör vendéglő 
jébe vonulnak, hol színes abroszokkal boritot 
asatalok körül ülve hallgatják meg a különbőz'

felolvasásokat, melyeknek mindenkori tárgya: a
munkáskérdés.

Az egyik asztal mellett magyar, a másiknál 
német a felolvasás nyelve, a szerint a milyen a 
lap. uh-ly az előadó előtt fekszik.

Boros palaczkokat nem láttam az asztalokou, 
hanem csak poharakat, ami kétségtelenül annak 
a jele, hogy nagy mérséklettel élvezik az isteni 
nedűt.

A vezéreket nagy tiszteletben tartják a miiu- 
kások, kik renkivüli ragaszkodással viseltetnek 
mindenki iránt, aki ügyüket felkarolja. A buda
pesti munkáspárt vezére Csillag Zsigmond dr. két- 
féleképeu igyekszik elvtársai ügyét szolgálni. Mint 
orvos a betegségben sinlődók sokat keresett jó
tevője és mint szónok, tapintatos hirdetője amaz 
eszméknek, melyek megvalósításától a munkás- 
világ megváltását várja.

Dr. Csillag Zsigmond már körülbelül 12 éve 
áll a budapesti munkáspárt élén; mellette Kiirschuer 
és Forenczi viszik a nagy szót és támogatják a 
vezért sokoldalú működésében.

Ezrekre megy a tagok száma, kik évenkint 
a betegsegélyző egylet pénztárából támogatást 
nyernek és az egyleti vagyon mérlege évenkint 
mégis gyarapodást mutat ki, ami főleg annak a 
mintaszerű kezelésnek tudható be, melyhez fog
hatót alig találunk egyebütt.

A műnkásegylet vagyona a legutóbbi évek
ben azzal a jövedelemmel is gyarapodott, melyet 
a saját kiadásában megjelenő két lap (magyar és 
német) hozottt. E két hetilap előállítására az 
egylet külön nyomdát rendezett be. hol a lapokat 
körülbelül 30 ezer példányban nyomtatják. A

lapokra külön előfizetést nem fogadnak el, mert 
azok csak a tagok közt küldetnek szét, amiből 
is látható, hogy a munkáspárt tagjainak milyen 
erős a kontingense Magyarországon.

Ez az a szellemi kötelék, mely összefűzi őket, 
és kevesen vannak közülök, kik a lapokat ne 
olvasnák akkora áhítattal, mint elődeik a bibliát.

A magyar munkás, miuden elvi rokonsága 
mellett még sem tud valami reudkivül nagyou 
rokouszeuvezui a német elvtársakkal, akik iránt 
mindeukor bizonyos idegenkedést árul el és ha 
gyakran meg is hallgatja szocziálista tanait, lelke
sülni azért még sem tud rajtuk. Az a rideg szoczi
álista elv merően elleukezik a magyar munkás 
hazafiságával él nem kíván olyan állapotokat, 
melyek a nemzeti összetartozandóság érzetének 
nem kedveznek.

Ebben rejlik ama sajátságos titok, mely a 
magyar munkás szorgalmát rokonszenvessé tünteti 
elő még olyan körökben is, melyek nem igen 
fogékonyak a munkások követelései iránt.

Ez a titok az, mely küzdelmüknek megadja 
az erkölcsi alapot és a mely előbb-utóbb győze
lemre vezetheti őket.

A sir szélén.
(Történeti rajz a magyar néptanítók jelenéből.*)
A férfias mell halk emelkedését időről-időre 

tompa köhögés fojtja el, mint tnidőu a fuldokló 
az utolsó lég után kapkod!

*) Küzdelmes életünkből merített e szép vázlatot, bár 
fájó érzést keltett beuuüuk és hisszük, hogy ily érzést,



Magtárakban a gabnát szorgalmasan meg
forgat tassuk.

Méhes A méhek e hónapban rajzain kez
denek. — A rajokra vigyázni kell és befogni. 
— A kasokat pókhálótól tisztogatni. — 
Ügyeljünk méheink nagy ellenségeire, az 
éjjeli lepkékre, melyeket tüzzel-vassal pusz
títsunk.

Hírek és különfélék.
— K ill J 6 z«ef ta n fe lü g y e lő  — áthe

lyezve. Iíill József vasvármegyei kir. tanfeliigye- 
Iőt a mii. vallás- és közokt. minisztérium ugyan 
ily miuőségbeu Szolnok-Doboka-niegyéhe helyezte 
át. Helyette vármegyénkbe Szolnok-Doboka-megye 
eddigi tanfelügyelője: Halász Ferenc/, lön kine
vezve. ki korábban Szombathelyen segéd-tautel- 
ügyelő volt.

— ! iö s /ö i ie l  ny il v a n i tá s .  Főtisztelendő 
Vérén István perestói plébános ur fogadja a mu
raszombati toronyórára adományozott 2 írtért a 
város nevében hálás köszönetemet.

Meixner Mátyás, városbiró.
— J ó té k o n y s á g .  A muraszombat-járási 

tanitókör árvaház alapja részére ismét ajándéko
zott Bliizuer Károly radeini vendéglős 3 irtot 
Fogadja a kör nevében leghálásabb köszönetemet.

Csendlak, 1890, máj. 2
Völgyi Ferencz, kör«lnök.

— .4 iiin ru K /.o n ib a ti gax<l. f ió k e g y le t
állal a múlt hó 27-én tartott lókiállitás, daczára 
a kedvezőtlen esős időnek jól sikerült; mert nagys. 
Chernél György űr. a lótenyésztési bizottság ki
küldötte legnagyobb in* gelégedéssel szemlélte szép 
ló-állományunkat. — A bíráló bizottsága követ
kező lőtulajdouosokat találta jutalmazásra méltó
nak : 1 — 1 db cs. kir. aranynyal jutalmaztattak: 
Lukács János Korongról, Horváth Iván Várhely
ről, Sampt István Lukácsfáról. 10 frcos aranyat 
nyertek: Skrabán Iván Mártouh-dyről, Ilodoscsek 
Zoltánházáról, Császár Ferencz Orfaluból. 1 — 1 
db Mária-Terézia-tallérral lettek jutalmazva: Er- 
uisa Iván Mezővárról, Bratkovics István Korong
ról, Klomfár Mura-Petróczról, Péntek József Vas- 
Polonyról, Darics Mátyás Róuafóről. Reményünk, 
hogy ezen előzetes kiállítás csak ösztönözni fogja 
lovas-gazdáinkat, hogy a bécsi lókiállitáson részt 
vegyenek s igy a szép lóállományunkat ismertté 
téve. jó vevőket szerezzenek lovaiknak. Gazda
sági egyletünk pedig — a mint hallottuk — tu 
datta a lótulajdonosokkal, hogy a felmerülő költ
ségek egy részét, szívesen viseli, csakhogy ezen 
üdvös eszmét előbbre vinni segíthesse. r, 1.

— M áju s  e lse je . A munkás-meeting Bu
dapesten f. hó 1 -éu minden zavar uélkül folyt 
le. Mintaszerű volt a rend s fegyelem, méltó egy 
komoly ügyhöz s méltó egy osztályhoz, mely első 
tömeges fellépésekor tiszteletet akar és tud maga 
iránt gerjeszteni, — írja a B. H. A gyűlés a kö

vetkező határozati javaslatot hozta: A normális 
munkanap a z  ipar érdekeinek megóvása mellett is 
törvényeden X órára állapítható meg: kimondja 
a munkásgyülés továbbá azt is, hogy a nemzeti és 
nemzetközi munkásvédelemnek a párisi kongressuson 
kifejezett követelései a munkálkodó népre nézve 
életkérdést képeznek, miért is a törvényhozáshoz 
fordul, hogy ezen követelések érvényesíttessenek A 
gyűlés elnöksége megbizatik, hogy " most hozott 
határozati javaslatot, a párisi munkáscongressus 
megfelelő határozatainak melléklésével, a magyar 
országgyűlés képviselöházdnak benyvj'sa.

— L’j  e z r e d t i i la jd o i io s .  A Győrött  ̂állo
másozó 9-ik huszárezred uj tulajdonosává ü  fel
sége a király Ferenc/. Ferdinánd föherczeget ne
vezte ki.

— I t a l  h o l ik u s  t a n í t o k  s z á m á r a  *gy
országos menedék és árvaház felállítását, tervezik. 
A „Népnevelési czimli kath. tanügyi lap 540 fo
rintot gyűjtött e czélra S legközelebb e gyűjtést 
országszerte is megindítják.

— A ItécNÍ k i á l l í t á s  megnyitása. A bécsi 
ga/d. és erdészeti kiállítást nagy ünnepségek kö
zött május hó 14-én nyitják meg. A kiállítást 
— mint értesülünk — a király személyesen 
nyitja meg.

— E g y  n e g y e d ik  h íd n a k  Budapesten 
leendő építésére kértek engedélyt a kormánynál 
dr. Heinrich Kálmán fővárosi háztulajdonos és 
Heydér Hugó bécsi mérnök. A hid ej/y Ívben ve
zetne 312 méter hosszúságban az E-kü-tértől a 
Rudas-fürdőig és úgy személy-, mint kocsi- és 
lóvasúti forgalomra rendeztetuék be. A hídnak 
2 millióra előirányzott költségeit a vállalkozók 
miud-ii állami segély uélkül sajátjukból kívánják 
fedezni.

- K ok  t i ld é ié i t .  A muraszombati izr. nó- 
egylet titkára ez állásáról lemondott, az elnök
séghez intézett levelében bővebben okadatolt azon 
indokból, mert nem akarja tovább is ügyeit ve
zetni egy oly egyletnek, mely szentesi tett alap
szabályait csak köpenyül használva, alatta egy 
kihágást a másik után követ el és többek között 
arczukhoz nem álló tisztviselőit a közgyűlésen 
felvett választási jegyzőkönyv határozata ellenére 
egyszerűen el s/eretué tenni szem elől, hogy igy 
a nöegyletet végre is az elnökség saját klubjává 
átalakítsa. x.

— J é g e s ő . Bartfa (Sáros in.) és vidéke fe
lett, a napokban roppant vihar vonult el jégesővel 
párosulva, mely a korán ültetett konyha-vi temé- 
uyeket teljesen tönkre tette. A városban még a 
vihar megszűnte után is jó 5—6 centiméter ma
gasságiján feküdt a jég. Azóta az időjárás is egé
szei! hidegre fordult.

— Érdeke** v ég i sár g y u la *  lesz legköze
lebb a szombathelyi kir. törvéuys/.ékuél, a vas- 
zalamegyei első takarékpénztár németujvári fiók- 
pénztárának váltóhamisítás, sikkasztás és csalással 
vádolt könyvelője: Jaiteles Jakab ügyében. Több 
mint 90 tanú lesz kihallgatva.

— l*»|» írliú /., Hamburgban a tengerparton

nenr 'giben egv éttermet csupa papírból állítottak 
fel. Falai kettős rámába szorított papirtömegből 
állnak, melyek bt Iliiről tűz elleni, kívülről pedig 
U i'd vesség elleni folyadékkal áztatva vannak: azon
kívül egy vékony deszka-burkolat megóvja az idő
járás befolyásai ellen. Falak és tető kapcsokkal 
vannak egymáshoz erősítve, úgy, hogy az egész 
épület gyorsan szétbontható, könnyen szállítható 
és máshol ismét csakhamar felállítható legyen. 
Az étterem, mely 150 vendéget képes magába 
foglalni. 30 méter hosszú és 6 méter széles. 22 
ablakkal bir és 2 szabadon álló kályha látja el 
a szükséges meleggel. Egy hozzá tartozó gazda
sági épület konyha-, raktárhelyiség- s lakszobává 
van felosztva, szinte papírból. Az egész épület
15.000 márkába került.

— o m o r  b á n i  a lm u k .  A rósz emész
tés uralkodó betegsége korunknak. Főfájás, le
vertség, melancholia, nyilaié gyomorfájás, étvágy
talanság, mell-szúrás, sympathetikus szív-baj, 
általános gyengeség és lesovónyosodás jár vele. 
A működésükben megzavart máj és vesék okoz
zák a felsorolt bajokat.

A Waruer-féle Safe-Cure gyógyszer elhárítja 
e betegségeket, helyrehozza, megerősíti a gyom
rot s a testi szervek rendes működését megadja.

Mossonyi Adám tanító ur Tormosról. Nyitra- 
megye, a következőket Írja: ,A Warner-féle 
Safe-Cure nálunk már sok egyénen segített, miért 
is a legmelegebben ajánlható.*

Freyberger B-rnát hivatalnok ur Lembergből 
azt Írja : Evekeu át voltam gyomorbeteg s hasz
náltam eredméuyteleuül sok gyógyszert, mig végre 
a Waruer-féle Safe Cure szabadított meg bajom
tól s meggyőződtem róla, hogy a Safe-Cure az 
az egyedüli gyógyszer, mely az emberi szerveze
tet helyreállítja.

A Waruer-féle Saf*. -Cure 2 frtos üvegekben 
kapható az ismert gyógyszertárakban. Főraktár : 
Pozsonyban a Megváltóhoz c/.imzett gyógy tárban 
és Tőrök József gyógy tárában Budapesten.

- Magyar ember diadala Becsben. Budapesti leve
lezőnk a következőkéi Írja: „Nem rég volt alkalmam oda 
mutalni arra, hogy a magyar ember ha iutelligencziával 
és erélylyel bir és nem fél a munkától: mily magas polczra 
képes emelkedni még hazájától távol is és hogy Becsben a 
legnagyobb és leghíresebb üzleti telepek egész sora ma
gyarok kezében van. Nem mulaszthatom el hazánkfiai ügyei
mét ismét egy ily üzleti telepre felhívni, mely rövid 0 
éves fennállása óta magához hódította Ausztria Magyaror
szágnak legelőkelőbb vevóközönsegét. Ez Schleiffelder 
Ottó győri születésű hazánkba, a nagy császárváiosnait 
ma már legelőkelőbb és legkeresettebb látszerésze, kinek 
diszes és megtekintésre érdemes üzleti telepe Becsnek 
legélénkebb pontján, a Graben-on, a híres l'eter-temploiu 
szomszédságában van. Simor herczegprimás, ki már evek 
hosszú sora oiu nála fedezi szükségleteit látszerészeti czik- 
kekben, legutóbbi látogatása alkalmával avval búcsúzott 
el Schleitfeldertől, hogy „Valóban örülök, hogy az az üzlet, 
mely legjobban képes kielégíteni e czikkekben való szük
ségleteimet, magyar ember kezében van". i)« nemcsak ez 
az egyedüli kitüntetés érre a mi hazánkfiát; mert eltekintve 
attól, hogy az intelligensebb polgári osztály csaknem ki
zárólag itt fedezi szükségleteit, ez üzlet körülbelül 20 
herczeget (köztük több föherczeget és mintegy 200 főne
mest számit vevői közé. Schleiffelder kitűnő gyakorlati 
tapasztalatait a külföldön szerezte. — Köztudomású, hogy

hogy a lakosság és szülők szeleteiét és tisztele
tét teljesen megnyerte!* S ez elismerés fokozta 
a hivatását felfogott tanító Ügybugalinát, fárad
hatatlanul szentelte minden idejét a uépuevelés 
ügyének, bár a törvényben körülírt azon sza
bályzat, hogy egy-egy tanító vezetése alatt leg
feljebb 80 növendék állhat, az iskolaszék szük- 
keblüsége által teljesen iguoralva lett s 130 —150 
növendékkel kelle évröl-évre küzdenie, — mint 
ezt a már említett elismerő okmány igazolja; — 
nem csüggedt, feláldozta öatuigit, feláldozta 
egészségét és tanított, dolgozott, hogy egykor 
gyümölcsét élvezhesse fáradalmainak !

Es — elérte fáradozásai gyümölcsét . . . .  
a méltatlanság és lelki, testi fájdalmaiban ! . . .

Ily előzmények utáu, hogyan l**h ?tség es az? 
fogjátok kérdezni kedves olvasóim !

„Változnak az idők s vele az emberek* 
mondja a latin; mi ezt a mondatot igy változ
tatjuk á t: „változnak az idők s vele a nézetek is!“

A világ-nézet mindenkor az emberek előíté
letéből ered! Mmél előitéletesebb valaki, anual 
sötétebb nézete! S ez előítélet romboló halassal 
bir a legszebben* indult ügyre ué/.ve is !

Helyesen jegy/.é meg a „Néptanítók anyagi 
helyzetének javítása* czéljából a közoktatási mi
ntatérhez, a „Magyar Paedagogiui Szemle* szer
kesztője állal fogalmazott felterjesztés, hogy : 
„Előítélet volt, s ez osztályrésze nálunk ma is, 
többek közt, a néptanítónak, miként volt hajdan 
a görögöknél és rómaiknál, kik — mint ezt egy 
jeles egyházi tudósunk igen találóan j**gyzé meg — 
erényt, bűnt, művészetet és mesterséget istenitet
tek, de a paedagógust az olympusi istenek székébe 
nem ültették ?oha! s igy neiu csoda, hogy az 
olympusi hatalmasságok között rokou-pártfogójuk 
nem levéti, csakis azi etetlek haragjának .szülöttjei 
voltuk: „quetn dii odere, paedngogium fecere,* 
(kit az isten gyűlöl, azt tauitóvá teszi,)

Igenis, így gondolkoztak, s gondolkoznak ma 
is igen sokan, sőt egész községek a tanítói állas 
és hivatásról, mit fájdalom csak most tanúsított

Arcza halvány, sápadt, sárga; mintha a halál 
lehellete ülne azon !

Pedig még nem is oly idős, hogy e megtört 
alak az évek súlya alatt roskadozhatott volna le 
ennyire !

Nem is a túlélt évek, hanem a túlélt szen
vedések törték meg az egykor életerős testet !

Nem mint a villáin, mely egy csapásával 
kettéhasítja az ezredéves büszke tölgyet, nem oly 
rögtön állott be az a változás, mi előttem áll ; 
hanem, amint a fa törzsébe magát mélyen beékelt, 
szú, uaprcl-uapra emésztette fel az életerőt !

S ha kérdezem önmagamat, mi idézte elő e 
rohamosan haladó rombolást? kényeim áztatjuk sze
memet, midőn a feleletet megtalálóul: — a hivatás!!

Mily különbség, egykor, és most!
Midőn még mint ifjak együtt ültünk a ta

nítói képezdében, hallgatva az előadásokat: János 
barátom erős, megtermett, piros, pozsgás ifjú 
volt, s most, midőn még csak férfi kora delén 
áll, már kiúszott, elsovanyodott, megtört alak, 
kiről mindenki sajnálattal mondja el, hogy a sir 
szélén áll !

8 valóban hivalasa tette volna öreggé, be
teggé. féiliuloltá, ideje korán? kezdek tovább 
gondolkozni, s átfutom röviden emlékeimet, s 
fajdalom, a rövid gondolkozás végeredménye csak 
az: — ig* ii is, hivatása vitte a sir szélére.

Nem oly lioss/u, de végtelen küzdelmes volt 
a lefolyt pályafutás, s «• küzdelem felemésztette 
az életerőt, megtörte az idegzetet, m ggvugitette 
a lettre kész izmokat, kimerítette a tüdőt, s a 
lélekzetvét megnehezül tével megnehezült az élet 
s lett belőle oly váz: ki ma már csak lézeng 
s nem jár azok között, kik egykor szelleme szik
ráit csodálva, mint tanítványai tömörültek körébe!

kelteni olvasóinkban is, — sietünk közölni, mert ez 
íjíuzí melegséggel, tényleges előadással van megírva, — s 
mert e vázlat azon szép történeti napból mutat fel moz
zanatot, melyre épen lapunk mai számában közöljük az 
előfizetési (elhívást. A vázlat minden olvasónk leikéhez 
fog szólni, — mert szakavatott toll ina, saját szem
lélődései folytán, — szivbŐl eredtek sorai: s mi szívből 
ered, az megtalálja a« utat, oda, hová irányítva van : a 
azivliez l Szerb.

Leverő, szomorú kép, de festenem kell, mert 
lelkiismeretem több megnyugvást talal abban, ha 
a metsző fájdalom súlya alatt rajzolom is le a 
képet, mintha elhallgatom azt. Lf kell festenem, 
hogy lássák azok, kik előtt a hivatás estik fe
lületesen van ismerve, s lássák, hogy a hivatását 
betöltött egyénnek mily jutalmat adunk ők ! Ők ! 
kiknek kezében van a hatalom, uralom, kegy és 
jutalom ! Fertőimül kell e képet, hogy tamilja 
meg ismerni a nagy világ a tanító működését, 
fáradozásait, és — csodálja az elért eredmények 
után nyert jutalmát !

A jutalmat, mely legtöbb esetben nem más, 
mint a megtört beteg test és — a koldusbot! 

* *

Hazánk legelső megyéjével hitáros várme
gyében, melynek termő talaját a Tisza habjai 
nyaldossák, s melynek lakói egykor mint sza
badalmazott nép kiváltságai keretében élve, hő
sies tetteivel irta be nevét hazánk törtéuetéuek 
vérrel írott lapjaira ; azon a helyen, bol a sza- 
badságharc/.unk egyik lt gjeleutékenyebb diadalát 
vívták ki „félisteneink * ott nyerte el a tanítói 
állást János barátom!

Mily boldog, mily megelégedett volt abban 
a tudatban, hogy hivatását követve, a tett terére 
léphetett. Ind a jövő nemzedéknek erkölcsösség
gel párosult hazafi is nevelésével oly nagy szol
gálatot fog lehetni közvetve hazájának, közvet
lenül pedig községének !

Hivatásának teljes tudatúban, annak betöl
téséin*/. felpáuc/.élozott erős akaratú lélekkel fo
gadta el a meghívó varos meghívólevelét, mely
nek minden sora azt mondja : az . 868. XXXV1ÍI. 
t ez. értelmében kellend eljárnia.

János elfogadta a törvényes alapot s ez alapon 
megkezdte működését; (sújtott, nevelt, tudva azt, 
hogy csak az az ország l<*ket virágzó, melynek 
értelmes polgárai vannak !

Ei a város nem is késett a szorgalmas, ön
tudatos tanítónak tíz évi működést után kiállí
tani azt a bizonyítványt, hogy „dicséretet és 
elismerést érdemlő szorgalommal működik, úgy,



tizenháromszor utazta be Európát és 7 évig volt a leg
nagyobb párisi látszerészeti ipartelepek egyikének mun
katársa. Hazánkat már tizenhat évvel ezelőtt hagyta el, de 
azért nagy előszeretettel és oly jól beszél magyarul, mintha 
mindig Debreczenben élt volna. Szállítója Hécs város ha
tóságának, a legtöbb vasúinak, az udvari könyvtárnak, 
-zainos tekintélyes intézetnek és számos ezred tisztikará
nak. melynek az utolsó évben meglepő mennyiségű tábori 
látcsövet szállított. Legutóbb több oldalról történt felszól- 
htásiiak engedve, bevezette a részletfizetésekie való eláru- 
..fást is biztos állásban levő egyének számára. Rendkívül 
foltos az a körülmény — és ezt különöseit ajánlom a 
j; csbe utazók figyelmébe — hogy üzletében mindazoknak 

szemei, kiknek szemüvegre szükségük van, e czélra 
koszitett és szabadalmazott készülékek által a legnagyobb 

mtossággal vizsgáltatnak meg, az oly egyének számára 
!„.,lig. kik a vidéken laknak, egyszerit levélbeli megke
resésre a legszívesebben küld oly könynyen érthető út
mutatót, mely szerint a legnagyobb könnyűséggel választ
ható ki a megfelelő üveg. Schleiffelder, tekintve magyar
országi vevőinek nagy számát, magyar levelezőt tart iro
dájában és igy mindazoknak, kiknek szemüvegre és lát
szerészeti czikkekre szükségük vau, csak azt ajánljuk, hogy 
ha lő csbe utaznak, ne mulaszszák el Scliloittélder Grahi u 
>1. sZ. ala.ti díszes berendezési üzletét felkeresni, a kik 
azonban ezt nem tehetik, azok hozassák meg maguknak 
a czég legújabb és érdekes képes-árjegyzékét, melyet in 
gyen és bérmentve kaphatnak meg.

Vegyes rövid hírek.
— .4 m e s é b ő l .  A szentgotthárdi hang

verseny és műkedvelői szini-előadas m. hó 19-én 
minden tekintetben fényesen sikerült. — Egyh.- 
ĵ pn községben Önk. tüzoltó-egyiet alakult. Az 
jiliips/.abályok felsőbb jóváhagyás végett már fel
terjesztettek. — Frlihwirth János röti lakos in. 
hó 19-éo egész családjával a mezőre ment dol
gozni felügyelet nélkül otthon hagyva 1 éves 
kis leánykáját. Ez gyufát, keresett s az udvaron 
levő szál m a kazalt játszás közben meggyujtotta. 
A kis lány a tűzbe égett, a ház és istálló szinte 
tiiz>-t fogott s a lángok martaléka lett. — A vas
megyei ált. tani tó-testület vasvári köre Rába-Hidvé- 
gen, s/.eutgotthárdi köre pedig líadafalván tartja 
máj. 8-án körgy ülését. — A vasm. tourista-egye- 
siilet mindent elkövet, hogy Tarcsa, Kőszeg, Ro- 
Iionc/. Lövő -stb. a nyaralásra alkalmasak legyenek. 
Ny Iváutartja a kiadó lakásokat, fürdőket, rendez 
be. Utasítást ad szívességből a vasmegyei tourista- 
egylet, központja Felső-Lövőn, melynek védi őke 
Eulődy István gróf. — A csepregi r. k. templo
mot át fogják alakítani, mely munka 2—3 hó
napot, fog igéuybn venni. — Frigyes fűlo-rczeg 
pozsonyi hadtestparaucsnok, e hó 6 — 7-én Szom
bathelyre érkezik.

— .4 h u z a l tó l. Ú Feisége a király iskola- 
építési czélokra 16 magyarországi, különböző fe
lekezetű egyházközségnek összesen 1850 forintot 
ajándékozott. — A szegszárdi alapítványi urada
lomhoz tartozó guroviczai erdőt büuös kezek két 
oldalán felgyújtották. A tűz rémitő gyorsasággal 
terjedvén, rövid idő alatt az 5 boldnyi szép erdő 
pusztává égett. — Farkas Miklós, a csorna-pre- 
montrei kanonok-rend tagja s a keszthelyi gym- 
náziumnak érdemdús igazgatója, múlt hó 2 1-én 
szi vízéi hüdós következtében meghalt. — Póla za- 
iamegyei községben a napokban nagy tűz volt.

legközelebb a magyar alföld egyik nagy városa 
Félegyháza, azon határozatával, mely a vért ké
pébe kergetni képes minden jó érzésű, minden 
művelt embernek !

Es ily előítélet lidérczuyoinása alatt állott a 
város is, mely János barátunknak kiadta az elis
merő okiuáuyt akkor, mikor a szegény tanító 
éjjelt-uappalt hivatásának szentelve megbetege
dett s kérelmezte, hogy egy az iskolaszék által 
felében, s a tanító által felében fizetendő 30 frt 
havi illetmény nyel ellátott segédtanítót alkal
mazhasson 130—150 gyermek oktatásához s az 
iskolaszék s űkkehlüsége nyomorult 10 irtot sza
vazott meg — a kérelemnek másodszor történt 
másodszor történt előterjesztésére, inig a 20 frt 
többletnek fizetésére a beteg tauitót kötelezte.

De ez még csak testileg s anyagilag járult 
romboló'ag János barátom lényére ; lelkét meg
törte az, midőn látta, hogy a törvény tiszte
lete csak üres hang iskolaszéke előtt, mely ma
gának alkot., teremt tetszése szerint törvényt.

Szegény Eötvös báró nem tételezhette fel a 
jövő nemzedékről, hogy az ő szabadelvű nézeteit 
anuyira télre fogják magyarázni, s midőn a köz
oktatási törvénybe beiktatta, hogy; a „vallás- 
oktatásról minden vallásfelekezet maga köteles 
gondoskodni,* nem tehette fel azt, hogy lesz oly 
város( melynek iskolaszéke e szabadelvű tételt 
oda fogja merni magyarázni, hogy a törvényben 
megszabott tanköteles tárgyakat elhagyva, a ta
nítóra ráerőszakolja a vallásoktatást is. — Es mit 
Eötvös nem hitt. megtörtént.

János barátom felettes iskolaszéke határo- 
Zatilag kimondotta, hogy; „a beszéd- és értelem- 
gyakorlatok elhagyásával a bibliai történet és 
♦■Újházi énektanítás tűzetik a tanítók elébe'.*

A törvéuyes alapon álló tanító öntudatosan 
utasította vissza e végzést, s orvoslást keresett, 
a felettes tanfelügyelőnél !

Szegény tanító! Feledé, hogy a tanfelügyelő, 
k>* a kormáuy bűnéért jutalmazott, a helyett, 
hogy biiutetett volna: nem fogja meghallgatni 
a hivatását felfogott, törvényes alapon állott ma
gyar tanító panaszát [

Leégett 15 lakóház és számos melléképület. Ez 
alkalommal Sormási Gál Istvánnak Katalin nevű 
menyecske-leánya az égő házból három kis gyer
mekét kimentette s utoljára pénzét akarta a láda
fiából kihozni, d° ekkor a ház ráomlntt és a 
szer* ncsétleii asszonyt, eltemette. — Párkányról 
(Esztergom m ) Írjak, hogy a város határában, 
az Úgynevezett „hegyfarki szőlők* alatt, nemrég 
igen gazdagnak látszó kőszén-rétegre akadtak.— 
A budapest lipótváro-i bazilika külsejének építé
sét az idén he akarják fejezni — Füst nélkül 
robbanó lőpor és kolhídium előállítására Pozsony
ban nagyobb kiterjedésű gyárat, akar emelni a 
„Dy uam it Nobel* részvény társaság. — Horváth 
Laczi nagykanizsai czigány-primást, Konstantiná
poly ha szerződtették. — Szelistyébeii (Széliénm.) 
nemrég 2 koldusasszony halt meg a legnagyobb 
nyomorban; egyik 102 a másik 105 éves volt. 
— A nagy kanizsai cs. és kir. laktanya múlt hó 
20-Jiu adatott át a 48. sz. gyalogezrednek. — 
Ardényi Dezső, a „Pozsonyvidéki Lapok" szer
kesztője. kinek neje nemrég öngyilko>sa lett. meg- 
tébolyodott s mint ilyen atyja által a budapesti 
őrültek házába szállíttatott.

—  4  k ü l l ő i d r ő l .  A persa sah első fele
sége, Zianet el Sultanah, hólyagos szemét m. hó 
25-én Becsben szerencsésen megoperálták. — 
Petrinjából jelentik, hogy az ügyészség rendele
tére elfogtak ott Glamocija lelkészt és Jancsics 
jegyzőt, akik a karlóczai kongresszus alkalmából 
állámelleues beszédekkel lazították a népet. — 
A varuzsd-goluboveczi helyi érdekű vasút befe
jezési határidejét 1890. június 30-ig mej/hosszab- 
bitották. — Vilmos német császár az idén Nor
végiába nagyobb utat akar tenni. — Egy belga 
lap után újságoljuk, hogy a fogházban ülő or- 
leansi herczeg börtönében niegesküdött unokahu- 
gával, a chartresi herczegnöv. |, kivel már elfo- 
gatása előtt jegyben járt. — Olaszország lakóinak 
száma ez év január 1-én 30 millió S47 ezer 306 
volt. A limit évben Olaszországban született 1 
millió 148 ezer 249 lélek, meghaltak 766 ezer 
131-en. — Lembergből Írják, hogy a Károly-L&jos 
vasút pályaudvarában kiütött tűz egy óriási rak
tár és a benne felhalmozott anyagok elhamvasz
tásával körülbelül 100,000 forintnyi kárt okozott.

Közgazdaság.
A  l o v u k  jí> l á l á s á t ' é l  meggyőződhe

tünk, ha befödjük többször szemeiket tenyerünk
kel és megnézzük, hogy tenyerünk eltávolításakor 
összehuzódik-e a pupilla. Ila igen, ez biztos jele 
a ló jó látásának, mert a jó szemben a pupilla 
a sötétben kiteljed, a világosságban pedig össze- 
huzódik. A megvásárlandó lovak szemeit különben 
is tanácsos jól megnézni, mert az egyenletesen 
tiszta, világos, átlátszó, folttalan szem jele a ló 
jó egészségi állapotának.

- -  A* os/.i v e lő sö k  tavaszi borouálása. 
Ámbár az őszi vetések tavaszi ápolása a jó ter
més biztosításának egyik fontos feltétele, mégis 
sokan igen könnyen veszik s nem fordítanak rá

És igy volt.
A lelkileg megtölt tanító tovább vitte ügyét, 

felment a miniszterhez a ez mondotta ki, hogy : 
„az erkölcstautauitás a néptanítóra nem bizható.*

És a miniszteri leirat meghozta gyümölcsét !
Felkeltette a tanító ellen az irigységet, gyű

löletet ; s az az iskolaszék, mely elismerő ok
mányt állított ki tanítója számára, most kiállí
tott bizonyítványában azt mondja, hogy ; „a ta
nító az iskolaszékkel szemben semmikép sem vi
seli magát ajánlatosán !“ A szókimondó, hivatását 
ismerő, s betöltő, törvényt tisztelő s annak ér
vényt szerezni tudó tanító az iskolaszék előtt 
nem volt „ajánlatosviseletü.* Ily bánásmód ki
nek nem keseríti el lelkét, főleg ha már a test 
szeuvedő beteg ! ?

Az iskolaszék meg akarta vonni a jogot itt 
is, mint máshol, mint az már a fentebb idéztük 
miniszteri felterjesztés következő passzusa e sza
vakban tüntette a miniszter elé :

„Magyarország tanítóságának vajmi kevés 
joga van az iskolához. Még a kötelességeiből 
mint gyökérből fakadt természetes jogokkal sem, 
rendelkezik. Alig van valami joga a felügyelethez, 
pedig ennek szakbeli ágát egyedül a tauitó van 
hivatva úgy logikailag, mint főleg paedagogiai 
szempontból gyakorolni. Nincs nyitva a magyar 
tanítóság előtt azon út, melyen fokról-fokra ha
ladva a természeti és erkölcsi törvények szerint 
is szakavatott első tanügyi faktorrá fejlődhessék, 
ki ép úgy hivatva lenne az iskola felett a szak- 
felügyeleti jogot minden fokon gyakorolni, mint 
az áilam, egyház s más hasonló faktorok. — 
Nincs nyitva a tanítóság előtt a tér az előme
netelre a népoktatással összefüggő állások min- 
denikéhen.*

Pedig ennek meg kellene lenni, mert csak 
így és akkor, ha ez meglesz, fog teljesülhetni 
az. mi luindanyuyiunk óhaja, hogy; „egy öntu
datos nemzet fejlesztéséhez minden honpolgár 
tehetsége szeriut hozzájáruljon !*

Csoda-e, hogy János barátom a törvényes 
alapot labai alatt, iugaiii érezte, akkor, midőn 
iskolaszéke, tanfelügyelője s mindeuki, kiuek

elég gondot,. Igen hasznos dolgot végfiz pl. az, 
aki őszi vetéseit tavaszszal meghoronálja, a mit 
akkor kell végezni, midőu az idő határozottan 
melegre változott, utófagyok csak kivételesen 
várhatók s a talaj olyan állapotban van, hogy a 
borona olyan munkát végezhet, amilyet végeznie 
kell ; a talajnak tehát se nagyon nedvesnek, se 
nagyon száraznak lenni nem szabad. Minél bujább 
és minél sűrűbb a vetés, annál intenzivebben 
borouálhatjuk meg keresztül-kasul : esetleg terhet 
is tehetünk a boronára. Ily módon kissé megrit- 
kitjük a veté-t s megdőlését akadályozzuk meg. 
Minél előbb kap a gabona a borona lás után esőt, 
annál hamarább egyenesedik ismét fel s anuál 
jobban fejlődik.

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazd fiók-egylet választmányának 

április hó 27-én tartott üléséről és ló-kiállításáról.
J ’ len voltak Kovács Károly aleluök elnöklete 

alatt: Pollák Pongrác/,, Fischer Miksa, Vratarics 
Iván, Bic/. János Jónás István, Horváth Pál, 
Metzker Mátyás. Burbarics József választmányi 
tagok. Takács R István titkár és Árvái Ernő e. tag.

1. Kovács Karoly aleluök jeleuti, hogy gróf 
Batthyány Zsigmond elnök ur, családi ügyek 
folytán, a mai ülésen és ló-kiállitásoii részt uem 
vehet, miért is őt bízta meg a jelen ülés veze
tésével.

2. Elnöklő továbbá jeleuti, hogy gróf Batt
hyány Z-.iga, egyletünk elnöke, szives volt a vá
lasztmányi tagok részére 100 darab oltoványt és 
egyletünk többi tagja részére 1(0  db tyúktojást, 
kiosztás végett, ajándékozni. A jobb tyukfajok 
meghonosítása czéljából a központ is 100 darab 
langshani tyúktojást küldött szétosztás végett.

A választmány az ajándékokat hálás kö
szönettel fogadja és elhatározza, hogy az olto- 
váuyok a választmányi tagok közt szétoszlas
sanak, a tyúktojások pedig a jelentkező egy- 
h ti tagok közt, 1 —1 -re legalább is 6 darab szá
mítva, titkár által osztassanak ki. — Egyúttal 
elhatározza, hogy minden tag, a ki ezeu ajándék
ban részesül, köteles annak idején a titkárnál 
bejelenteni: hány tojás kelt ki; egyúttal kötelez- 
telik, minden kikelt tojás után esztendőre 1 — I 
darabot az egyesületnek visszaadni. — Elhatá
rozza továbbá, hogy még 5 írtért tojást szerez
zen he titkár a fent jelzett czélra.

3. Titkár előterjeszti f. évi január 1 -től a 
mai napig teljesített kiadásait, a választmány 
azokat tételről tételre átvizsgálva a 15. tétel
számig kiutalja; — egyúttal a mai ló-kiállltásra 
kiutal 43 frt 11 krt jutalomdijakra, továbbá a 
két szentgotthárdi fuvart s a napszámosok költ-
sége'L

4. A mai lókiállitáshoz rendezőkul kijelöli 
Fischer Miksa. Bácz János és Barbarics József 
e. tagokat. Gróf Batthyány Zsigmond elnök he
lyett a biráló-bizottságba pedig Kovács Károly 
aleluököl választja meg.

5. A hátralékokból törlésre ajáiiltatik : Schul-

védehnére kellett volna kelnie, elhagyta, s meg
törve kénytelenittetett küzdeni, önmagára ha
gyatva, egyedül a törvény könyvére fektetve ke
zét, s ebből merítve e rő t!

De ha lelki erőt adott is a törvény ; testi 
erőt nem adhatott az többé !!

A test lankadt, a 150 gyermek oktatása, 
mely a törvénynyel ellenkezik, az emberi test 
erején felül, kimerítőleg hat, megtörte végleg a 
hivatott egyént, s összeroskadt,

A sír szélén áll ma!
Alig ismertem reá, mikor láttam! alig is

mertem meg az egykori életerős, vidúlt kedélyű 
ifjút a meggörnyedt, mellbeteg, sír szélén álló 
aggban!

Agg lett, mielőtt az idő elvonult volna
feje felett !

Agg lett, a sors viharában megtört te s t! Agg 
lett a nélkül, hogy élte delének örömeit élvezhette 
volna. Elért a sir szélére, mielőtt élt volna!

E lért: — mert hivatását felfogta, s azt tel
jesíteni volt élete feladata !

És ha le fogja hunyni szemét ? !
A világ napirendre tér a szenvedő felett!
S váljon a hatalom tulajdonosai érezni fog

ják-e, hogy az útjokba eső sirhant felhányásához 
ők szolgáltatták az első kapa földet?!

Társai tel fogják jegyezni évkönyveibe, hogy 
„egy társadalmi páriával* ismét kevesebb van; 
oda fogják jegyezni az ő uevét is, hol már oly 
sok hivatott s szenvedett elköltözött neve áll ; 
mert ne higyje seuki, hogy Jáuos esete egyedül 
áll a tanítói életben; vagy hogy ez, mit elmond
tunk, a költői képzelet sötét eszmeszüleuiéuye!

Nem ; e/., fájdalom, hű képe a tanítói életnek, 
hű képe János barátom — s előtte s utáuua 
még oly sok szerencsétlen kartájunknak, mert 
mig „pária* lesz a tanító, addig ily kép előttünk 
tog lebegni mindig.

Oszlassátok el a sötétséget, keljeu fel a vi
lágosság, s akor eltűnnek e sötét képek is !

Addig soha! Addig kísérteni fognak azok 
mindig ! Budapest. Gáti Győző.



hof Mór 5 forintja. elhalálozott. SzoC'ics János 2 
frtja, elhalálozott. Gontta Gusztáv 5 írtja, elköl
tözött. Horváth Pál 3 írtja, helytelen felszámolás 
végett, — továbbá az alapszabályok határozott 
rendelkezésére — a következő lev.-tagok hátraléka : 
Láng Ignácz 5 frtja, Hunyady Nándor 1 frtja, 
Sávéi János 1 írtja, Fiiszár János 2 frtja, Hnry 
L pót 2 frtja, Slankovics János 3 frtja. Bakó 
.J inos 3 frtja, Zelkó Balázs 6 frtja. Ficzkó Miklós 
1 Irtja. A választmány elhatározza ezen hátra
lékok törlését.

Titkár jelenti, miszerint a levelező-tagokat fel
szólította kürlevélileg, hogy a tagdijak beszedése 
t>. tagok gyűjtésével működjenek közre az egylet 
felvirágzásán; mit a választmány helyeslőleg tu 
ti imásul vesz. — Hogy a nagy összegű hátralék 
ezentúl ne szerepeljen, elhatározza, miszerint még 
egyszer szólítanék fel minden hátralékos tag a 
fiz tésre azon szigorú kikötéssel, hogy a hátralé
kot és folyó évi követelést legkésőbb június hó 
végéig törleszszék; mert ellenkező esetben vég e- 
hnjtással fog az rajtok beszedetni.

6. Titkár jelenti, bogy a peronospora perme
tező-gépek megrendeltettek s a központból nyert 
értesítés szerint a napokban megérkeznek; egy- 
uttal jelent', hogy a permetezéshez szükséges 
rézgáliczot métermázsánként 3b írton kaphatják 
az egyesületi tagok loeo Szombathelyen. Czineg- 
féle patent peronospora fecskendőt Ascher B és 
fia czég árusít.

A jelentést tudomásul veszi a választmány 
s elhatározza, hogy a permetezőt minden jelent
kező tagnak szavatosság terhe mellett használatra 
kiadja, s ha a tagok kelló számban jelentkeznek, 
úgy kész a rézgáliczot is közvetíteni. A perme
tezők titkárnál lesznek elhelyezve, ki utasítással 
is fog szolgálni. „Peronospora viticola" czimü 
szakmunka meghozatalát is elhatározza.

7. Pollák Pongrác/. főszolgabíró tudatja 
a választmánynyal, hogy a batthyándi vásáron 
vett tenyészbikát Veleuiér község tartotta meg 
104 írton a szokásos feltételek mellett. Tudo
másul szolgál.

Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Mintsek Gás
pár tag kéretvén fel, az ülés véget ért.

A délutáni ló-kiáliitáson a biráló-bizottság 
uagys. Cherne! György úrral, a lótenyésztési bi
zottság kiküldöttjével tüzetes szemle után a kö
vetkező ló-tulajdonosokat találta jutalmazásra 
méltóknak :

Lukács János (Korong), Horváth Iván (Vár
hely), Sampt István (Lukácsfa), Skrabán Iván 
(Martonhely), Hodoscsek (Zoltáuháza), Császár 
Ferencz (Őrfalu), Ernisa Iván (Mezővár), Bratko- 
vics István (Korong). Klomfár (Murapetrócz), 
Péntek József (Vas-Polony) és Darics Mátyás 
(Rónafő).

A dijak kiosztása után Vratarics Iván vá
lasztmányi tag vend nyelven hívta fel a jelen
levő ló-tulajdono -okát, hogy a bécsi lókiállitáson 
részt vegyenek s ezáltal szép ló-állományunkat 
ismertté t* gyek

Kmf. TAKÁCS R ISTVÁN, e. titkár.

Irodalom.
— Mikszáth munkáinak füzeies kűidá-ából R* vai 

testvérek kiadóhivatala (Budapesten, IV váczi-utcza 1. sz.; 
megküldte nekünk a 1:0. es 21. fiizeteki t. Az előbbiben a 
„Pipacsok a búzában** czimü beszélj gyűjtemény befejezé
sét, az utóbbiban a „Tavaszi rügyek** czimü novella cykltis 
első 3 ivét kaptuk, a gyűjtemény tehát egy újabb kötettel 
szaporodott és megkezdődött immár az 5-ik kötet is. 
Mikszáthról nem kell a már elmondottakat ismételnünk, 
mert a ki eddig megjelent müveit e páratlanul díszes 
kiállítású füzetes vállalatban olvasta, ép oly jól tudja, mint 
mi, hogy e müvekben csak az elragadóan élvezetes előadás 
a közös tulajdonság, mig a mindenek felett jellemző ere
detiség jóformán minden egyes elbeszélésben más-más 
oldalról nyilvánul. Mig egyik népélet jelenségeinek rajzo
lásában és a nép humorának visszaadásában bámuljuk a 
szellemes ötletektől duzzadó köitói erőt, addig másutt ismét 
az ifjúkori emlékeken elrévedezó toll alkotásait élvezzük,, 
milyenekhez hasonlókat olvastunk már ugyan hazai iro
dalmunkban ép ugv, mind a külföld termékei között, de 
jobbakat semmiesetre sem. Ajánljuk e kötetek megszerzé
sét, a mire Révai testvérek által nyújtott alkalom a le
hető legkedvesebb, mert egyenkint 35 krba kerülő 4 —5 
füzetből egy teljes kötettel gyarapodik könytárunk, mely
nek Mikszáth munkái mindenesetre egyik kiváló díszét 
fogják képezni. Ha franczia iró lenne Mikszáth, minden 
sorát mohón kapkodnánk el, ha fordításban megjelennék. 
Becsüljük müveit már csak azért is, mert irodalmunk 
eredeti termékeit képezik, ilyenekre a külföld bármelyik 
irodalma is büszke lehetne. — Akár az egyes füzetekre, 
akár negyed- vagy félévre is a kiadóhivatal közvetlenül 
is elfogadja az előfizetéseiét.

— Felhívás előfizetésre. A „Magyar l’aedagogiai 
Szemle** szerkesztője előfizetést hirdet G á t i  G y ő z ő  tár
sadalmi regényére, mely regényből a most megjelent szá
munk mutatványul közöl egy vázlatot. A regény irodalmi 
színvonalon áll, tárgya: a népnevelők életéből vau véve; 
költői, eleven színekkel festi a küzdelmes életet a nép
oktatásnál a képezdétól a sirig; alakjai élethivek, tényke
déseik a valónak megfelelőiig festvék ; a jellemek kidom- 
boritvák, s a helyzet, a viszonyok, a létező állapotok 
kristály tiszta tükre. Czime: „A hivatás áldozata** (Törté
neti rajz a magyer néptanítók jelenebölí és 12 nyomatott 
Ívre fog terjedni Jövő számukban bővebben.

— „A Házi-szárnyasaink* baromfi-tenyésztési szak
lap a következő sorok közlésére kér fel beliünket: A 
baromfi-tenyésztés egyike azon leghasznosabb gazdasági 
foglalkozásoknak, melyet valaki űzhet. Megkezdése az 
elképzelhető legkisebb tőkét igény i, fentartása különösen 
gazdáknak ugyszólva mibe sem kerül és nem sok dolgot 
okoz, leggyorsabban jövedelmez, biztos piacoa van és űz
hető még olyan által is, kinek alig van egynéhány négy
szög méternyi területe. Ez a termelési ág mai kicsinyeit 
és figyelemre sem méltatott állapotában kiviteli szempont
ból többet jövedelmez az országnak, mint a zab vagy rozs 
termelés, mint a ló vagy juh tenyésztés. Aliiig ezen gazda
sági ágak a statisztika tanúsága szerint alig jövedelmez
tek évi 3 —(j millió forintot, a baromfi tenyésztésből 
12—13 millió forint folyik be. Es ezen valóban számot 
tevő eredményt elértük a lehető legroszabb tenyész-anyag- 
gal s a legkisebb figyelemre sem méltatott tenyésztéssel.

Képzeljük csak ol mi vo*na a pénzügyi eredmény akkor 
ha u .zönségünk belátva a baromfi tenyésztés nemzetgaz
dasági nagy fontosságát és igy okszerű utón igyekeznek az 
eddigi beltenyésztés következtében meglehetősen vissza- 
hanyatlott hazai baromfi-anyagon javítani és azt némi 
szakértelem és figyelemmel tenyészteni ? Elvirázbatatlan 
dolog. Iiogy a baromfi-tenyésztés jövedelme két dologtői 
fUsíg : a jó tenyésztés-anjagiól és a szakértelemmel űzött 
tenyésztéstől. Ez hiányzott nálunk eddig, ezen két bajon 
kívánt a „Házi szárnyasaink" czimü illustiált haromfi- 
tenyésztési szaklap segíteni. A „Házi szárnyasaink" egye
düli baromfi tenyésztési szaklap az országban. Hivatalos 
közlönve: a Baromfitenyésztők Országos Egyesületének, 
mint az Országos Magy. Gazdasági Egyesület baromfi 
tenyésztési szakosztályának és az Orsz Baiomtitenyésztési 
Szövetségnek. E lap Parthay Géza ismert hazai szakte
kintélyünk szerkesztése alatt az or-zág összes kitűnő te
nyésztőinek közreműködésével készül. A „Házi szárnya
saink" úgy tartalmát, mint rajzait tekintve a continuens 
legelöbbkelő baromfi tenyésztési szaklapja, közleményai 
gyakorlati iránjuak s teljesen helyi viszonyaink figyelembe 
vételével vannak Írva Iránya határozott és a leghelyesebb. 
E lap egyforma buzgalommal és valóban lelkesedéssel 
foglalkozik úgy elsatnyult honi baromfi állományunk javí
tásának kérdésével, mint azon nemesített fajták ismerte
tésével, melyeket keresztezési ezéiokra lég jól bán felhasz
nálhatnánk. Megtanít hogyan kezeljük baromtíaiukat, hogy 
a tenyésztésből basznunk legyen, hogyau védekezzünk a 
baromfi-tenyésztés jövedelmét annyira csökkentő baromfi 
dög ellen. Hirdetési rovata a legjobb alkalmat nyújtja a 
nemesebb anyag beszerzésére és eladására. A „Házi szár
nyaink" havonként 2-szer jelenik meg és előfizetési ára, 
ami a szerkesztőséghez Budapest (Üllői ut, Köztelek) kül
dendő : Egész évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Ha tekin
tetbe vesszük azt a nagy hasznot, melyet e lap bírása a 
a tenyésztőre gyakorol, csak csodálnunk lehet, ha az 
ügygyei foglalkozó vagy foglalkozni akaró e lap megrende
lésétől tartózkodik, mert évenként sokkal nagyobb kárt 
fog szenvedni tenyésztésében, mint amibe a lap előfizetési 
ára kerül. Ezen, a tenyésztésben! nélkUlözhetlen segéd
eszközt az érdeklődők figyelmébe ismételten ajánlva ma
radtunk hazafias tisztelettel: Baromfitenyésztők orsz. egye
sülete Budapesten.

M yilttér.*
N y i l a t k o z a t .

A téves forrásból merített informaiió foly
tán Koltay Győzőné szül. Lebits Karoliua úrnő 
felöl kifejezett, oly értelmű állítást, mintha ö 
férje Koltay Győző kir. telekkönyvezetővel nem 
törvényes házasságban élne, — miután ezen alap
talan ráfogás ellenkezőjéről magából az egketési 
bizonylatból meggyőződtem, — egész terjedelmé
ben visszavonom.

Egyúttal a történtek felett a legnagyobb 
sajnálatomnak adva kifejezést, a sértett úrnőtől 
ezennel bocsánatot kérek.

Muraszombat. 1890. ápril 30-án.
Horváth Ferencz, Tótth Mariska.

Olajos Sándor,
tanú.

* Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal el fele
lősséget A szerk.

HIRDETÉSEK.

EGY ZONGORA
ju tányos áron eladandó.

P o p p e r  K á r o l y  a s z t a l o s  m e s t e r n é l
M U R A S Z O M B A T B A N . (506. 1 - 1 )!

p is i l  magyar gazdasági gépgyár részi-táralatjj
u  ezelőtt: G K O K /iH iX X  é* K U K C I I K A K U H  aj

Külső váczi-ut 7. sz. B U D A P E S T E N  Külső váczi-ut 7. sz.V
tJL Lóvonatu vasúti állomás. Az oszt.-in. államvasuti imlúháztól 10 perez távolság- AJ!

bán a legkedvezőbb feltételek mellett pontosan és olcsón szállít MAtiY'Alt KI.-
► SZITMÉNYÜ mindennemű gazdasági gépeket, mint járgány 
' gabona-rostákat s egyéb mezőgazdasági czikkeket

A Dreher Antal-féle kiviteli palaczksör

DIETRICH és GOTTSCHLIG
B U D A P E S T

v II g  j  I) K  K H  IS IC * \  T  1  I. 14 ö ■> á  n y  a .
^L ak is  teljesen leülepedett, teliit tükörtiszta kiviteli sör szétküldése folyton 

friss üvegtöltésben, a minőség bunisitl&n volta in illett k-zesség váll ti tátik.

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
.irjegyzék« .‘k  m i m ié n  fe lé  in g y e n  é s  b é r m e n tv e .

, Miután gyakran megtörténik, hogy idegen készitménvü
-  és gyöngébb minőségű sörök „Dreher Antal kiviteli sör" czim 

alatt forgalomba hozatnak, a t. ez. Dreher-féle kiviteli sör fo
gyasztóknak a hatóságilag oltalmazott üvegezőnkét, melyen a 
Dietrieli és Gottschlig név okvetlen kell, bogy rajta legyen, 
kiváló figyelmükbe ajánljuk. (505. ti 1.)

Gőzcüiéplőgépeket.
Különösen ajánlja szab. szeges rendszerű, legújabb szerkezetű s legpontosabb 

kivitelű gózcséplógépeit.

tH *
C* 9

S gtf<

4 és 6 lóere jü  m ozdonyokhoz m ozdonyokka l.«£* 
Szélifii lésnél k e l l  200- 251), 300-050 ko. szén (fa aránylag) 14 ó r a  a . < ^  

^  Szalm aíutésnél Uell 5 - 7  5—7 kéve szalma 100 kicsépelt kévénél. 
Cséplési képesség 5-7000, 7 10,000 középnagyságú kéve egy óra u . ^  

A magoknak legtökéletesebb Uicséplése, kiifinő tisztítása és 
^  osztályozása mellett. (500 8—5)^{

Verőléczes gőzcséplőgépek és vasszerkezettel
/V  ti, H, 10 lóerejii fa, szén, szalmafütési mo/gonjokbnz és mozdonyokkal.4̂

Mária-cselli gyomorcseppek,
hatású 

elb
gjógjsue 

és felült
a gyomor 

lu lh a tlan  a
gyón mi-gyengeség. rósz s/.iigll lelő
vany11 felböfögés, kólika. gyomor
égés. hugy kő-képződés, tulságos i
sárgaistg, undor és hnnyá s, főfájás
mari,ól ered), gyomorgöt es. s/.éks
morn :ik túlterheltsége été 1 és itu
lép- ‘es májbetegség, uĝ (szintén

túlinak ellen.

minden bán-áft 
i é tvágyliiíny.X  
let, szelek, sa-^T  

gyom or-:
nyalka-képződés, J 
1 (ha az a gvo-{ 
/.itrnliit, ii gyo-i 
I áit.il, giliszta, a 
arany-eres bán- |

E gy  üvegcse ára  h aszn á la ti uta-J 
s itássa l e g y ü tt  4 0  k r .  (

Központi szétküldési raktár nagyhan és kicsinyben:

BRADY KAROLY
„ a z  ő ran g y a lh o z"*  ezimzett gyó g y szertáráb an  l i r e m z í e r b e u  

Morvaországban.
Kapható Muraszombatban : BÖLCS BÉLA gyógytárábau a „Magyar Koronához,1 

valamint az ország mindeu gyógyszertárában. (45. 52—51)

Nyomatott Grttnbaum Márk gyorssijtóján Muraszombat.
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