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Az aratás.
Nem sokára itt lesz az aratás ideje.
Bő termés Ígérkezik s ha az utolsó he

tekben közbe nem jő valami váratlan szeren- 
C'étUn^ég, dús kamattal jutalmazza majd 
szerény munkánkat az anyafőid

Bizony ránk is férne jó termés!
Sok mulasztást kell helyreülnie, mert az 

utolsó években a magyar gazdát valóban nem 
kényeztette el valami különösen a Gondvise
lés Alig volt középtermésünk és olyan ország
ban, mint a miénk, ahol az ipar még csak 
gyermekéveit éli. a termésnek nagy befolyása 
van az állami és társadalmi élet majdnem 
minden mozzanatára.

Kosz termések gyakran évekre vetik vissza 
az országot a haladás ösvényéről és a nem
zedék. mely szűk anyagi viszonyok közt nevel
kedett, a szellemi fejlődése ama magasabb 
fokát nem érheti < I. a melyet a szerencsésebb 
gazdasági viszonyok közt élő nemzetek el
foglalnak.

Fraucziaország minden könnyüvérüsége és 
kicsapongása daczára is előljár a népeknek 
a tudományos fölfedezések terén. A komoly 
németet túlszárnyalta és az Ünnepélyes angol 
is bálul ballag a pezsgő vérit franczia után. 
É> ezt a szellemi fölényt a franczia egyes- ( 
egyedül szerencsés gazdasági viszonyainak 
köszönheti.

Buldog országban nemcsak a föld, hanem 
az ipar is kincses forrássá válik, és e két 
tényező észszerű kiaknázása az embereket 
gazdaggá, más szóval: függetlenné, hatalmassá 
es buldoggá teszi és módot nyújt a iebetsé 
gesebbeknek egész lélekkel áldozni a tudo
mánynak.

A nemzetek vagyona és értelmisége közt 
tehát kétségtelenül nagy összefüggés van és 
ennélfogva az, aki Magyarorszag gazdasági 
viszonyainak javításán fáradozik, nemzetének 
olyan szolgálatot tesz. melylyel szemben 
minden egyéb szolgálat háttérbe szorul.

A nemzete iránt érző politikus tehát, nem 
tekintheti közömbösen a vetések áliáról meg
jelenő tudósításokat Szeme örömtől sugárzik, 
ha jó híreket olvashat és viszont kínosan 
dobban meg a szive az ellenkezőnek hal
lásánál.

Az idén bő termést várhatunk.
Adja ég. hogy várakozásaink beteljesül

jenek. De ha így is lesz, a jó termés fölötti 
örömünket mégis zavarni fogja egy komor 
gondolat. Az, hogy Magyarország gazdasági 
élete pu-ztán csak a véletlentől függ Hirte
len zivatar elmoshatja összes reményeinket, és 
egy jégeső elpusztíthatja'létalapunkat, azért, 
mert Magyarországon mind nt a Gondviselés
től várnak, nem lévén iparunk, mely berniün
ket az ég haragja ellen m •gvédhetne.

A tanító.
A társadalomban kevés foglalkozás, hiva

tás van oly nagy jelentőségű, sokat nyomó, 
mint a tanítói állás.

Felelős ő nemcsak fölfelé minden lépésé
ért, lefelé a népnek, de a legfőbb itélőszék : 
lelkiismeretének.

Sokat kell tanulnia, ha méltólag akarja 
állását betölteni; még főbbet olvasni, ha az 

, idővel és művelődéssel együtt akar haladni; 
! s inig ideért, el költött-e sokszor az iskolai 
| idők alatt szüleinek minden vagyonát Sze- 
1 génységet hagyott maga után a szeretet és

szülői gondoskodásért; szegénységet vitt ma
gával az életbe.

S midőn már tanult, olvasott sokat: még 
több futkozás, kérés után pályára lép, oda áll 
sokszor ígym.iga a néptömeg közé. — mert 
vannak községek, melyekben még lelkész, 
jegyző sincs, — oda áll, mint egy nagy élő 
betű. hogy világosságot terjeszszen maga 
körül a sokaságban. Mint a tengernek is 
vannak halai, melyek éjszaka a felszíni n 
úszván, megvilágítják a sötétséget.

Ott áll az iskolában a gyenneksokaság 
előtt, hogy a remények hozzá kössenek ki, mint 
hajók a tengerparton a világító toronyhoz.

Nincs a családnak u-igvobb kincse, teltet- 
lebb vagyona, mint gyermekei; a szülők oda 
adják a tanító keze ula. hogy öntse beléjök 
a tudás magját; a bitet nevelje fel és erő
sítse meg bennük, mert az életnek az az 
erős bit, mi a hajónak a horgony a hullá
mok között

Hogy oltsa beléjök a vallást, a tiszta 
nyugalomnak ezt az erős alapját, melyen úgy 
nyugszik az élet, mint, az óriás paloták, 
templomok a sarkköveken. Szegénységében, 
e hagyatottságában is boldog, gazdag ember 
az, kinek hite, vallása megmaradt Boldog
talan ember az még kincsei között is, kinek 
az imádság lekopott ajkáról, ki meg nem 
őrizte gyermekkorának ezen arany takaróját.

Sok szegény községet ismerünk, melynek 
lakosságát a csapások végigsujtogatták; de 
egyet még a csapásuk sem vehetnek e l: 
vallását! . .

A tanító az, ki a gyermek szivébe bele
önti a szereletet. Falhatja a „kis reménység" 
a betűket; áttanulhaija a könyveket; lehet 
belőle okos, de ha szeretni nem tud, lelki 
szegény marad egész életére!

A Bodó Eszter szava.
(lí. 11.) C öndes nyári alkonyon, kifáradt lo- 

'ak vunszoltak kocsimat a domb-oldaimi fészkelő 
fehér váro-ka felé. Néhány mezei munkás fordult 
ki itt simult sí (lüllő-utakról az országúira. Méla, 
csöndes, vontatott hangon kívántak szerencsés jó 
e>tet A magyar paraszt köszöntésével mindig be
illeszkedik az általános hangulatba.

Még egy hosszú kapaszkodó volt hátra a vá 
r«>sig. mikor az alkonyati ködbe meredő tnrony- 
ből elibém csengett az estéli harangszó.

Kedvesen, húsán, mély, tiszta hangon rezgeti 
nt a félhomályt*' tájon. Biiu-baiu. bim-bain, — 
dúdol.i feléin a fogadj-istent u torony.

l uvarosom a torony tövében lakott. Neki 
már jó ismerése volt ez a hang. Büszkén fordult 
hozzam, a jövevényhez, .s hogy meg ne zavarja 
a szép zenet. suttogva llioudá :

»kz a Bodó Eszter szava!“
A Bodó Eszteré? Egy leányé? Ah. igen. 

gy van, úgy kell lenni. Ilyen szépen csak ak
kor dalolhat érez, ha egy bánatos, szép leánynak 
a l«lke szállta meg.

Ez tehát a Bodó Eszter szava! Dalolj, da
lolj, szép szavú Bodó Eszter. Fogadd komoly, 
’ánatos bugással a jövevényt, ki még nem tudja, 

r';s/tv«vő szívvel sejti már, hogy a te életed- 
u«k története igen szomorú.

Budó Eszter szava már elhallgatott, mikor

becsületes fuvarosommal ott üldögéltem egy pá
don a torony alatt. A szülővárosa szép szavú 
harangjára büszke ember elbeszélte nekem Bódé* 
Eszter történetét.

— Nincs, uram, itt a városban gazdagabb 
ember Bodó litvánnal. Dj nincs is uala gono
szabb. Magam is tartozom neki 200 írttal. Sok 
esztendő óta mindig fizetem neki vissza. Kétszer 
is k i tel lenek már a kamatból, a mit neki fizettem. 
u tőke. — de azért az én fizetésemnek nem lesz 
vége soha.

Ennek a gouosz embernek régen meghalt 
már a felesége. Szép asszony volt. jó asszony 
volt, — agyoukinozta az ura.

Az asszony után maradt egy kis leáuv, Esz
ter volt a ueve.

E'. ott nőtt fel magánosán abban a házban, 
melynek ide teketelik a kapuja.

Gyerekkorában alig lehetett látni az Esztert. 
Csak nagy néha hallatszott ki a keserves sírása, 
jajgatása a nagy kapu mögül, — mikor az 
apja verte.

De múlt. egyik esztendő a másik után s egy
szer csak egy szépséges hit judon t I* betett látni 
a nagy ház ablakaiban, a muskátli-bokrok mögött. 
A Bodó Eszter volt. Mygas. komoly leányzóvá 
fejlett. Haja fekete volt, szomorú pillantást! szeme 
kék. Alabástrom urczat még fehérebbe tette az 
a kis gyönge fekete pehely, mely a felső ajkát 
árnyék ózta.

Mikor aztán Bodó István kiment a varosból 
falusi adósait egzekváltatni, olyankor kinyíltak 
a nagy ház ablakai s kihangzott az uzsorás há
zából a szebb szomorú uótak

Dalos leány volt az Eszter. Nem dalolt még 
olyan szépen soha leány a világon, mint ö. II i 
megszólalt mély, bús hangja, az egész város ide- 
lopőzkodott a ház elé, az ablakok alá s hallgatta 
csöndesen, gyönyörűséggel.

Később már néha-néha a nagy sötét kapu 
is megnyílt s ki-ki jött Eszter az emberek közé. 
Mind gyűlöltük íz apját már akkor is, de azért 
mindenki boldog volt, a kinek Eszter egy-egy 
szót adott.

De szép is volt a szava, ha csak beszélt, 
akkor is. Olyan mélyen, tisztám csengett, éppen 
mint ez a harang. Az ember szivének éppen a 
köze* közepébe lm1 lőtt. minden szó, a mit az a 
szép, szomorú h ány mondott.

Akadt aztán egy olyan fiatal ember, a kinek 
Eszter meg szívesebben adta a szép szavát, mint 
má-nak. Nem valami sokat érő ember volt biz' az, 
de hát mit tud az olyan szegény leállv, a ki ott 
nevelődik egy nagy bezárt kapu mögöU!

Sok mindent beszéltek arról, hogy mi minden 
történt e között az ember és Eszter között. Ki 
tudná mi igaz mindebből! De annyi bizonyos, 
Imgy Bodó István egyszer váratlanul érkezett lia/.a 
a azt az embert ott talalta Eszternél.

C'iuiya «• gy este volt az.
-Nagy jajgatás, lárma csőditette akkor a város 

uépét azok az ablakok alá, a melyekből miskor 
Bodó Eszter szép szava zengett szerte.

A fiatalember megtépve futott ki a házból. 
Nem is látta azóta senki, úgy világgá iiiont.

Aztán szegény szépszavu Bodó E-zter rohant 
ki a kapun, nyomába egy korbácscsal Bodó István.

A kapu előtt a- szép leány térdre roskadk



Ez az a kapocs, moly az emberiséget 
összeköti; egymás segélyére utalja; a boldog
talanokat megmenti; a tömeg egyesítésében 
nagy terheket mivel s a \ e>zben az egyesült 
erő ott al! családok, tar.iad .lom s a haza
megmentésére.

Szeretni annyi, mint közel lenni az 
Istenhez.

Szeretet nélkül az ember virágtalan, 
lombtalan fa. Amely tanitó legtöbb szere- 
tetet öntött tanítványaiba, az a jövőnek leg
több biztosítékot nyújtott és erkölcsi láma
szokat emelt.

Hát még a szeretet kristálizált fénye, a 
legnagyobb, a legnemesebb egy emberben : a 
hazaszeretet?!

E/.t is a tanitó varázsolja a szivekbe; 
ezt az erős köteleket, mely az anyaföldhöz 
köt; itt maraszt; nem ereszt s a lelkesedés 
perczeiben csodákat tesz bent és kifelé.

A tanitó olyan mint a jó szobrász: a 
lágy anyagból olyan szobrokat gyúr, önt, 
minőt akar; a gyermeket — e gyenge viaszt 
— arra hajlítja, amerre öntudata súgja.

Ezért a tanítók kezében van a nemzet 
jövőjének kulcsa letéve.

A nagy társadalom mindig olyan, amilyen 
tanítói voltak.

Egy kitűnő, kötelességét ismerő tanitó 
nemcsak nagy bizalmi állást foglal el, hanem 
roppant felelősség is nyomja vállait: hasznos 
és jó polgárokat nevelni a hazának.

Egy nép erkölcsi fényét mindig vissza
veti azon sirhautokra, melyek alatt tanítói 
porlanak. Mily boldog lehet a nyugalom azon 
hantok alatt, melyek fölött egy erkölcsökben 
gazdag, tettekben nagy nemzet világraszóló 
tetteket mivel?!

* *
*

11a még csak ez volna sok tanítónak 
kötelessége ?

Ha más dolga nem volna, csak tanítani ?
Számos községben a szószékről ő hirdeti 

az Isten igéit.
Ez is nagy hivatás.
De midőn ezt elvégezte, akkor beleül 

székébe s a tanítás után énekel.
Aztán kánikulában, zivatarban kisén a 

halottat, az a haszna, hogy egy fizetőjével 
kevesebb van, vagyis: temetéskor űzettek 
neki utoljára!

Hát ahol olyan viszonyok közt van a 
tanító, hogy napjában készer-li iromszor is 
oda áll a harangláb elé, aztán maga harangoz \

S midőn már jól kiharangozta magát, 
akkor együtt búsul, együtt örül a néppel, 
mert a lakosság öröme az övé; veszedelmét, 
gyászát ő is szivében hordja!

* *
*

Es ennyi felelősség, ennyi teher, ennyi 
munkáért vannak olyan tanítók számtalan

apja előtt a azou a gyöuyörü mély hangján riniáu- 
kodolt: „apám, ne tegye velem azt a szégyent, 
ue üssön meg ennyi ember előtt !*

De az uzsorás mégis végig vágott az ala- 
bástroiu arezou.

Csak egyszer, — az igaz. A második ütést 
mar tizeu-huszau fogtuk föl.

Míg ott a kapuban dulakodtunk a megvadult 
uzsorással, fenn a toronybau épp n az esteli ha- 
raugszút húzták. Bódé Eszter pedig a torony felé 
szaladt, de a nagy föliudulasban nem gondolt 
ezzel senki.

Még ott lihegett az uzsorás a kezünkben, 
mikor utolsót csendült a boang s utáuuu a to
rony-ablakból h'Oigzolt le a Bodó Eszter szép 
szava: „Isién altija m*-g apám!*

Mind fölnéztünk s egy fehér angyalt láttunk 
az égből a poklokra zuhanni.

•Szegény Bodó Eszter! Itt, ezeken a köveken 
hevert az ő véres, összetört holtteste!

Az uzsorás pedig, a ki soha sem szerette a 
szegény leauyt, a míg az élt, — most egyszerre 
boioudulásig megszerette a halottat.

Pandúrok őrizték Budö i-tvánt abban az idő
ben hogy agyon ne verje a nép. De azért pom
pás draga temetést rendezett Eszternek. A teme
tőbe sok ezer forintért fekete márványból építtetett 
neki egy nagyszerű kriptát s a falon arany nyal 
van bevésve, hogy Bodó István egyetlen szeretett 
Eszter leányával u boldogabb másvilágon talál
kozni remél.

községében az országnak, hogy alig van meg 
mindennapi kenyere.

Egy csordásnak is uradalmakban több 
fizetése van; rongyos házban lakik; foltos 
kaputbau jár; csekély fizetése sem folyik be 
rendesen; alig van más vigasztalása: mint 
imádsága! . . .

Kiüríti szivét, lelkét az emberiség javára, 
s magának semmije sem marad a koporsó 
után . . .

Csak egy sírkereszt!!
Tiszteljétek es jobban lássátok el a 

tanítókat. 11 . . . . I .........

A muraszombati vasút.
E'.tn czim alatt a „Dunántúl* múlt száma 

a következő sorokban szólal fel érdekünkben, 
miért is azokat « helyem reprodukáljuk.

A muraszombati vasút ügye nem újabb esz
mék szüleménye, mert már „hat év előtt uyoni- 
jelezve volt a gyanufalva-uiuraszomb ih irány gf 
Széchényi Tivadar vezetése alatt és annak költ
ségén. azonban az építés és felszerelés költségei, 
a távolság és talajviszonyok szükségelte nagy
mennyiségű műtárgyra tekintettel, oly nagy ö.sz- 
szegre — közel 1 millió forintra — volt előirá
nyozva, hogy azzal megmérkőzni mar eleve lehe
tetlenségünk kellett, tartanunk, s mert. mögöttünk 
csak a „jóakarat* biztatott, kénytelenek valónk 
tervünkről lemondani.

Azóta ismét felmerült úgy a szomszéd Stá- 
jerhonual, Bégedével, mint a 25 —30 kilométernyi 
Alsó-Lmdvával Való vasúti összeköttetés eszméi--, 
de mert mag'uukra vagyunk hagyatva, ismét t- - 
hitetlenül vergődünk azon helyen, amelyen meg
mozdultunk.

Helyes az elv, hogy „segíts magadon, az 
Éten is megsegít*, de helytelenül vau itt alkal
mazva.

A feuálló állami és közigazgatási szervezet
ben egy janisnak, egy községnek a helyzete oly 
korlátolt, hogy egy egész varmegye — hogy ue 
mondjuk egy egész országrész — közgazdászul i 
életere átalakitii befolyással biró működésnek meg
kezdésénél, vezetésénél nem szabad, nem lehet azt 
előre küldeni, hanem a vármegyének, a központ
nak kell kezdeményeznie s a közvetlenül érdekeltek 
csak mint becsületes támogatók szerepelhetnek.

Minő súlyt kölcsönözhetünk mi e kezdemé
nyezésnek, itt elszigetelten, távol a központtól, 
mintegy tüntetőleg kizárva a világ forgalmából, 
ha mindig csak üt** biztatásokkal találkozunk 
ott, ahol t e u n i  kellene?

Nézzük csak a szomszéd Zilavárnvegyét, és 
figyeljük illeg annak alább foglalt közgyűlési ha
tározatát: „Miután a helyi érdekű vasúinkra vo
natkozólag alkotott törvény megengedi, hogy azok 
segélyezése czéljából az 1883. évi XV. tcz. alap
jai! az. állami egyenes adókra pótadó vethető ki, 
és az arányos közteherviselés elvein k sokkal in
kább megfelel, ha a vasúti segélyekre klvuutató 
pénz-alap jiotadó kivetése, nem pedig a közmunka 
valtsag felemelése által állittatlk eiö; miután a 
tervbe vett helyi érdekű vasútvonalaknak a m gye 
.által történendő segélyezésére megközelítő számí
tás szerint 61)0,000 fit segély szükséges, amely 
körülbelül 33,000 frt évi törlesztéssel fedeztetnék 
s melynek fedezésére az egész megye 1 millió 
529 ezer 416 Irinyi egyenes állami adójára ki
vetendő alig 2 !* százalékos un gyei pót adó kive
tése szükséges a kölcsön teljes I fizetéséig, a mi 
azonban szamba sem vehető telhet ró a megye

Azt is beszélgette az uzsorás, hogy nem 
nyugszik addig, míg a városiaknak vissza nem 
adta a Bodó Eszter szép szavat, melyet annyira 
szerettek hallani..

S egyszer csak útra is kelt Bodó István. 
Elméül messzire, még külső országokba is s föl
kereste a legjobb huraugoutőket. Végre raakadt 
erre a harangra, mely ma este is olyan szépen 
csengett, ita vésette nagy b-tűkkel, hogy ez a 
„Bodó Eszter szava* — s oduajandekozta a t in
ptomnak.

S azóta a véli, gonosz uzsorás mindig nján- 
dékozgat valamit hol az eklézsiának, hol a va
rosnak, hol az árvaházuak, hol az ispitályuak, 
— miudeut „felejthetetlen Eszter leánya emlé
kezetére.*

A gyönyörű márváuykripláuál p-dig órák .t 
tőit el uapoukiul és siiva csókolgatja Eszter Hí
vének aranyos betűit. D-- a kamatokból nem en
ged, az adósainak nem kegyelmez ma s<‘iti.

Az éjei a városkában li illem. Almomban én 
is láttam a fehér angyalt, amint az égből a pok
lokra zuhan s én is meg akartam ölni az olyan 
embert, ki halaira gyötri az élőt. hogy kegye
leten lehessen a halotthoz.

A hajnali haraugszó vert föl álmomból.
Bodó Eszt.-r kedve* biu.ito-, mély hangon 

búgta el ébieqztó dal.it az alvó varos felett.
ANDII.

lakó igára, szfIliben a vasútvonal létesítése által 
a in- gyére hárainlandó nagy előnyökkel : ennél
fogva a megyében építendő helyi éidel.ü vasút
vonalak segélyezésére a megye 40 — 50 évi tör
lesztésre 600.000 frt kölcsönt vesz fel és az évi 
törlesztéseket az egyenes állami adóra kivetendő 
megyei pótadóhói fedezefrdi kikötve a megye 
magának, hogy a segélyezésnek inegfeb-lő törzs- 
részvények adásán kívül mindegyik vállalat vas- 
utigazgatóságábun a megye egy tagjával képviselve 
legyen és az évi zármérleg a megyén-k beinutat- 
tassék.*

így kell gondolkodni azoknak, akik a népek 
jóléte felett rendelkezni s atyáskodó bölcaeséggel 
dirigálni praedestináltaknak hiszik magukat! Meg 
is látszik e/.eu még 1888. év elején hozott hatá- 
i i/!itiiak üdvös eredménye Zalában, a hol a'/óta 
egyre-másra épülnek a helyi érd. kü vasutak, ahol 
a varmegye bölcsen megbírálva a helyzetei, ott 
is úgy érvényesíti befolyását az egyes elhagyatott 
vidékeknek a központhoz csatolása czéljából, a 
miként egyedül helyes és az adott viszonyok kö
zött indokolt.

ila  az a megy. i központ ekként érdeklődik 
azon nagy néptömeg jólétéről, melyet az ország 
törvényéi közvetlen ri nd<-lk« zési-i ala h-lyezt-k, 
s jobban in guyerte a segélyt keresők rokonszeti- 
vét mint. egy másik, a mely semmit sem látszik 
velük törődni és ha ebből folyó hangok emelked
nek u járásban oly irányban hogy bár Vasvár- 
m e g y e  helyett Z i la varmegyéhez tallózhatnánk — 
mint ennek a múlt hetekben a „Pester Lloyd* is 
kifejezést adott — azon senki sem csudáikozhatik 
s az. ki u körülményi két ismeri, kell hogy ter
mészetesnek tartsa.

Tegyük tel, hogy anyagilag nem fizeti ki 
magát egy vasúti vonal, mely Muraszombatot akár 
egyik, akár a másik irányban a világgal összeköti, 
ez nem lehet indító ok arra, hogy a megyei köz
pont, amelynek kezében összpontosítva van a ha
talom, a fi-1 segély ezé sülik re irányult) intézkedést 
elniulaszsza; lm uc-iu anyagi szempontból, fen fo
rog a szükség magyar nemzeti .szempontból, a 
hazai érdekek előmozdításának szempontjából; mert 
csak így vasútvonal létesítése által elősegített min
den ;rányu élénkség : a magyar nemzeti művelődés
nek ily itt ou terjedése biztosítja itt a stájer szláv fész
kek közvetlen szomszédságiba ékelt 70 -100,000 
vend és liorvat ajkú népben barminő áramlat ellen is 
azou tudat kifejlődését, hogy a magyar szent ko
ronához tartozunk, hogy Magyarország a mi ha
zánk, hogy mindaz, a l«i nemzeti érdekekért nem 
lelkesül, ellensége a mi egyéni érdekeinknek, kik 
a magyar nemzet alkotó elemét képezzük. Tehát 
ue a malheinutikából, hanem a történelemből, az 
adott helyzet alapos megfigyeléséből, a dolgok 
kerlelhetl'-u logikájából induljon ki az, aki ezen 
elhagyatott Tótsag helyzetén segítem hivatott 
és kötelezett.

I li az a megyei központ állítólag oly jól is
mén a legtávolabbi járások érdek-követeléseit, a 
kullorrasokat, melyekből a fennálló állapotok 
erednek, úgy mindenesetre tuduia kell, hogy a 
nagy tömeggel, az adófizető közönség zömével 
szemben a r.abes/élés politikájával semmire sem 
megy. megtanulhatta ezt, kitlöuö-eii a közegész
ségügy teréu szerzett keserű tapasztalataiból, mert 
mindenütt kinevették, amidőn ismételten könyör- 
g it.t a körorvosi állomások szervezése c/éljaból, 
ah-lyett. hogy követelt volua a törvény hatal
mával és súlyával; ismételjük, ha ismeri a mai 
helyzetet, úgy nem lehet egyeb teendője, mint a 
törvényadta feusőségénél fogva követni Z ilavar- 
inegyu példáját, pótadót vetni ki a m gye közön
ségére a hiányzó és elkerülhetleu szükségesnek 
mutatkozó helyi érdekű vasutak létesítése czéljából.

N* ni kívánjuk mi. hogy a vármegye minden 
része egyforma százalékkal járuljon azon vasút
vonal költségeihez, mely specziell a muraszombati 
járás gazdasági erdekeiuek szolgai első sorban. 
Vessenek ki reánk mint közvetlen érdekeltekre 
nagyobb százalékot, megegyezik az igazsággá! ; 
C s a k  az nem egyezik- uieg sem az igazsággal, 
sem |)edig a megyei központ törvény altul m :g- 
jelölt hivaUsköre- és rendeltetésével, hogy egy 
elhagyatott, elszigetelt járást teljesen magara hagy.

Ami végre azon kérdést illeti, merre volna 
czelsz* rü az össze kőit té-t7 keresnünk, **z a kérdés 
egyelőre nem okozhat komolyabb feltörést sem a 
dolog gazdaszati, sem pedig politikai oldaláról, 
meri f -héve, hogy a mintegy 250 —300,000 frt beru
ház i->t Igénylő muraszombat -regedei összeköttetés 
létesül, Muraszombat u ui maradhat soka végpont, 
ezt a deli vasút érdekéi meg nem engedik, kö
vetkezik tehát az öss*.?köitetes Alsó-E mdvaval ; 
s ti a ezzel ellenkezői 'g a 4 —500,„00 frtot igénylő 
muraszombat-alsó - telid vai ö ss/eköttetés teremthető 
elő, úgy ismét a Lt-gedéig való kiépítés fog gyor
san következni.

Mas irány ma már nem képzelluto, ezeknek 
megteremtése p-dig éji--n ne ii ütközik száiuba- 
velietö akadályoki) i, h i -i m izgal mi olv alakot 
ölt, mint öltött Z ilavarmegyéb ;u, h i Vasvarmegye 
annak példáját Követni fogja.* Tótsáyi.



Gazdasági munkamutató 
az esztendő minden hónapjára.

J I I  I l i  HM.

gyümölcsös és faiskola. Szára'/, időbei) a mag- 
és fiatal fákat s/.org •1iii;ih:iii iintö/./.iik. —

\  faiskolát tisztán kell tartani, gyomlálni és 
..vtiki 'in in* gkapálni. -  Jövő magvetés alá ••lőre 
M"! tgyakat ásni — A párosított fákról a kö- 

|,et le K■ II sy.ni .i. A fiatal fákat, kössük 
jrtikiiO/. -  A vad igukat vagdossuk. — Fák 

|() ,.1,11 a füvet lilái.i kell. — A hernyókat pusz- 
- Vigyáz'/link, hogy a verebek s más 

madarak a gy ttmöle•"'•ebon n gar i/.dalkodjanak.
A szöllöhen. E hónapban lég. Lő teendő az

n.,y„evezett törés, vagyis lelördelé-o a fölösleges 
/.óknak, a mi a legnagyobb elövigyázaltal 

iirténjék. Azután jön a i-zől lövésszé kuek a karók
i g  kötözése.— A barázdákat gyomlálni kell. hogy 
,,-v elkészüljön a második kapálásra.

Zöldséges kert. Az ő zi es téli szükségletie | 
ég mindig lehet véleményezni. — A töz-lek- 

ngyakat kapálni es gyomlálni kell. — A burgo- 
i valiokrokut, mihelyt annyira uöiekedtek, feltölt- 

,|, _  A nol-gágyak ablakait és tetőit végle-
el lehet távolítani. — A már használatra 

a l k a l m a s  zöld-ég- és ÍŐ/.‘*lék in-miieket. felszedjük,
„ vagy magunk használatára fordítják, vagy pedig 
eliidjn'k. — Az öntözés, kivált ha eső nem jár, 
mindennapi teendő.

Szántóföld. A len vetést be kell végezni, s 
lehel még nedves földbe vetni árpát, kölest, ló
herét. kerek répát stb. — A dohány ültetésre is 
most van legkedvezőbb idő. — A burgonya és 
Káposzta feltöltetik. — A őszi vetés alá szánt 
ugarokat most ajánlatos felszántani.

A réten. Széna- és lóherék..szálasnak most 
van ideje. — A lekaszáltat forgatni keli, nehogy 
m e g fő  lledjen

Az aratáshoz is késziilui kell. — A szüksé- 
,r -s eszközök rendbe hozatnak, s ha kell kijavít
tatnak.

Házi állatok. Vigyázni kell, hogy a jószág 
ne legeljen nedves helyeken, inért könnyen fel
fúvódik. — A csikókat el keli választani a szo
pástól. — A kappanok is most heréltetnek.

Méhes. A méhes tisztántartására nagy gon
dunk legyen. — Tartsuk szem előtt a tünnebhi 
utasításokat.

Hírek és különfélék.
— A be lga  k irá ly  lá n y a i ,  Klementina 

herczegnőt, Stefánia nővérét, egy brüsszeli érte
sítés szerint el fogja jegyezni a welszi herczeg 
fiatalabb fia.

— J u b i l e u m .  Az őrségi evang. reform, 
egyházmegye tagjai. Körmenden, folyó évi június
5-én délelőtt 9 órakor tartandó egyházmegyei 
közgyűlés alkalmával fogják szeretve tisztelt ■ gy- 
h ízm egyei gondnokuk nagyságos Clieruel Ferdi- 
naud 25 éves gondnoki jubileumát megtartani. 
Az ünnepély programinja : 1. R g g l  1 *9 órakor 
gyülekezés az evang, reform. I< lkész-lakou. 2. 9 
órakor hálaadó isteni tiszt let az evang. reform, 
templomban. 3. Isteni tisztelet után a templom
ban a gyűlés megalakulása, az ünnepeltünk üd
vözlése, a gyűlés megnyitása és folytatása. 4 Dél
után 2 órakor a .Korona* vendéglő nagy terűiében 
közebéd.

— A m a r h a le v e le k  kiállítására vonat
kozólag a keresk. miniszter 18,314 890, szám alatt 
rendelt tét bocsátott ki, mely szerint a marha
levelek kiállításával megbízott közegek fegyelmi 
eljárás foganatba vételének terhe mellett azokat 
f. évi június I -tő| fogva kizárólag ni agyar nyel
ven állítsak ki.

- A* iij obMitokal most kézbesítik azok
nak a kiszolgált honvédeknek, kik<-t 1877 ben 
soroztak be s a kiknek katouakötelezettsége a 
múlt évben lejárt. Hogy az oklevelet ilyen későn 
adjak csak ki, annak az az oka, hogy a honvé
delmi niini-zl.eriuiii teljesen u) alakit és szövegű 
vég. Ibocsatasi okleveleket készíttetett. Az okait 
eddig is a leggyönyörüségeaebh papiros volt azok
nak szemei),-ii akik megkapták, de a most kiadot
tak szépek kiállítás tekintetében i . Finom merí
tett fehér papirosból valók, homlokukon Magyar- 
ország c/.imerével, melyet két szárnyas angyal
••rt s ezek mögött zászlók sorakoznak. Oldalt balra 

rohanó honvéd huszárok s jobbra szuronyszegezve
rohanó gyalogban vetlek láthatók. A középütt két 
Oronaor alakja latható, a pecsét két oldalán, jöbb- 

es ,aj ra pedig csinos képcsoportozatok vannak a 
táiori életből. Az oklevél szövege a régitől annyi- 
\au U‘r el, hogy tekintettel van az UJ uépfelke- 

törvényre és utolsó pontja igy hangzik : 
*t eJí3,venkét éves koráig népfelkelési szolgálatra 
köteles és az l894-ik évi deczember hó 31-ig a 
népfelkelés 1. osztályába, az 1899-ik év végéig 
pedig a népfelkelés JI. osztályába tartozik.

- T űz . Berkeházáu május 2o-éu éjjel 11 
órakor Koltai l’éter pajtaépülete ismeretlen módon 
kigyulladt és leégett. Több gazdasági eszköz, takar
mány és 7 drb tyuk a lángok martaléka lett; 
ax ös8iíe8 kár 22ü írtra becsültetett. A pajta biz
tosítva volt.

~  KegAlo-ügy. A pénzügyminisztériumba11
a regéli k.írtalaniias ügyében már annyira halad* 
lak hogy az egyezkedési és beváltási ügyek már 
végleges elintézést nyerlek és most már a I I, b- 
bezesek elintézésén vau a sor.

T o m ira  J a  a ,  a gyilkos lapszerkesztő 
életfogytiglan szóló iteletet a királyi tábla felol
dotta és újabb végtárgyalást rendelt.

-  Vh m iií  N xerenctiéllciiM őg. Rokos- 
C’-alia megállóhelyen m. Ilii 25-én esti 10 lírakor 
a Hatvan felől Budapest felé igyekezett 149-ik 
>'/v t hervouat a/, épen indulófélben levő és 457 
utast magabm foglaló 1 i9. számú személy vonatta) 
összeiitkö/.ö11 s ez alkalommal h írom férfi, egy nő 
meghalt, egy katona súlyosan megsebesült. A 
szerencsétlenség előidézője ulIltol ig egy Lőcsey 
nevű mozdonyvezető volt, ki dac/.ára. hogy a j-l- 
/.őt már 500 lépésről észrevehette volna, a vo
natot meg nem állította. A vizsgalat erélyes n 
folyik.

.1 ber l i i i - l ia i i ib u rg - i io i i lca  pi Ui- 
t'áiidiiiuM iránt, melyet, a magyar államva.-ulak 
városi me.ietjegy-irodaja rendi /, nly.-ii érdeklődést 
kellett a nagy közönség körében, a mely ettől 
az úrázástól természetszerűleg várható volt. A 
nagy érdeklődést tekintve, a nienetjegyiroda abban 
a s7. rmiciés helyzetben van, hogy az eddigi amúgy 
i> nagyon al.cm.iy árakat b szállíthatta, amiről 
a program ad részletes felvilágosítást. A program 
különben már megjelel t és bárkinek kívánatra 
inegküldetik. A közönség érdeklődéséről általában 
az nyújt tájékoztatót, Imgy éppen háromfelé az 
u csoport, mely eddig a résztvevősre jelentkezett. 
Ezek elsejében, mely c-upán Bciiiuig utazik, túl
nyomóan olyanok vannak, akik mint valamely 
lövészegylet tagjai csatlakozni kivuuuak a buda
pesti lövészegyesülethez, mely a berlini nagyszerű 
lövés/.üuüepélyre utazik, hogy ott a magyar lövé
szét mmél méltóbban legyeu képviselve ; a má
sodik csoport, mely Hamburgig megy, jobbadán 
olyanokból áll, akik valaminö tengeri fürdőt ki
vannak meglátogatni; inig a uordeapi kirándu
lók, akik e kirándulás hosszú tartama miatt való
színűleg a legkisebb csoportot fogják képezni, a 
társadalom elitjéhez tartozunk, tőurak. tudósok, 
Írók stb. Általában az eddigi összes jelentkezők, 
nemcsak nagy utazó közönséget, de éazrevehetőleg 
elegáns társasagot fognak alkotni.

— ( • y i i r f ia la k i i  u a p fo g y  ut Uu/.ún lesz 
látható juuius 17-én egész Európában, Ázsiában 
s Afrikában egész az egyenlítőig. A hold képe 
azonban csak 140 kilométer szeles földszalagról 
tekintve fogja a nap képét eltakarni. Nálunk a 
napnak csak ”Vio® részé lesz eltakarva. A fogyat
kozás délelőtt '*10  órakor kezdődik és déli 1 *1 
órakor végződik

Vegyes rövid hírek.
A ineg^éiiűl.  A s/.ombalh.ly-piukafői vas

úton ma lép életbe a zóna-dijszabás. — A kőszegi 
touristn-koruek több tagja június közepe táján 
kirándulást tervez Tarcsara. — A felső-lövői tan
intézetek meghívása folytán Holub afrika-utazó 
e lió 25-éu Felső-Lövőn felolvasást fog tartani.
— Egm Ede borostyánkői nagybirtokos s az ál
lattenyésztési és tejgazdasági osztály vezetője a 
földiu. minisztériumban, ez állásáról lemondott.

A h azáb ó l .  Papáu egy uj helyi érdekű 
vasútnak Kis-Bértöl Pápáig való építésére moz
galom indult meg. — A király ö felsége juuius
6-án érkezik Budapestre, hogy a delegacziók uj 
ülésszakát megnyissa. — Rózsahegyei) Klein Ja 
kab faanyag- és papírgyárának telkén kőszéubá- 
nyára akadtak. — Egy zólyommegyei földmives 
a napokban dinamittal vetett véget életének. — 
A budapesti Belezuuy-kertet Keleti Gyula ügyvéd 
és Flesch budapesti lakósok megvettek es helyére 
palotaszoii épületet emelnek. Építését ez évben 
még megkezdik. — O.os/.lamos toroutalmegyei 
községben a múlt heten egy 7 0  éves jómódú 
gazda 60 esztendős telesegét egy fejszecsapással 
agyonütötte. — tízinírs/.eg temes-iuegyei község
ben egy nagy istálló gyuladt ki. mely 22 óráig 
é«'utt. — A vasárnapi inuukaszünelre vonatkozó 
törvényjavaslat a jövő év első napján lep életbe.
— tízenIgyörgyvölgyen Preisz Jakab ottani ke
reskedő 3 álarc/.Os egyén állal kiraboltatott. — 
Boszterczeb.iuyAu is akarnak posztógyárat létesí
teni. — Zalaiuegyóben a múlt napokban |égeső 
volt, mely a szőlőben nagy kart tett. — A zóna
tarifa behozatala óta a magyar állam vasutakon 
a leguagyobb forgalom püukösdvasáruapj.in volt.

A h ü l lő id r ő l .  Petriuja mellett a minap 
•‘gy meteor óriási dörejjel szétrobbant, melynek 
dörejét 70 kinéternyire lehetett hallani. — Kos
suth Lajos nagy hazánkfia Napolyba teszi át ál
landó tartózkodási helyet. — Vilmos német csá
szár Angliába indul lord tíali«bury látogatására, 
mely útjára Caprivi birodalmi kauczellár elkíséri.

- A nikolajevi lorpedo-raktárbau m. hó 27-éu 
robban is történt, mely alkalommal egy tiszt és 
4 tengerész életveszelyesen megsebesült. — A bécsi 
kiállításon május 27-éu este 10 ór i tájban u c/.u- 
kor-pavillonban lüz ütött ki. tí amos gép és ki- 
állitott tárgy pusztult el. — A párisi 68 méter 
magas Notre-Dame templom tornyáról múlt va

sárnap öngyilkosságból egy hölgy leugrott és Ingóéi 
meghalt. -  Németország Baross postaszállítási 
tarifáját egészben elfogadta. — Zágrábban múlt 
hó 28-án az összes pék < gédek beszüntetnék a 
munkát. — M-*drid*oin (Spanyo'nr-'vísr) jnuiushó 
10-én egy templomot fognak elárv-r.izni.

Közgazdaság.
—  A M Z Ő I I l l l i é M X i t é w  egy igen egyszerű 

módját találjuk a _M L.*-bali, melyet követésre 
ajánlanánk gazdáin kunk. Az érdekes közlemény 
igy ]iain."ik ; Li-saukint. ki virágzanak már a re
tek, el jő a kaszálás ideje. Mikin kaszáljunk? Ez
zel meglehetős tisztában vaunak még kisgazdáink 
is; tudják, hogy midőn a legtöbb fű virágjában 
van itt. a kaszálás ideje. Nem halaszthatják azt 
továbbra, mert akkor el vénül, tás lesz a széna. 
M g a kaszálást általában meglehetős idejében 
végzik, add g a szárítást bizony még sok nagyobb 
uradiloni is úgy végezteti, amint az régente 
történt, s ami sohasem mondható valami jónak. 
Úgy járnák el. hogy a kaszált, rendet pár napig 
s/.arudui hagyják s ezután megforgatják, hogy a 
rend alja is kiszáradjon. I /y  ha esőt nem kap a 
gazda, egy hét alatt boglyába rakja szénáját; 
Inneni a tavaszi időjárás mellett egy hétig is 
bajosan S'/ámitbatuiik állandó najios időre, hát 
még heteken át ; pedig hosszabb jó időre volna 
szükségünk, mert egy nap még a kisgazdák közül 
is kevesen végeznek a kaszálással. Ha már most, 
megázik a rend, a. széna értéke igen leszáll, mert 
nemcsak hogy iszapos lesz, hanem az eső kimossa, 
kilúgozzi belőle a tápsókat, mint mondani szok
ták; „kimossa az'erejét". Ilyenkor aztán a ren
det forgatni k<• 11 és nem egyszer szét is hányni, 
hogy kellőleg kiszárit-utt szénát kapjunk. Régen 
foglalkoznak ama gondolattal : mikép lehelne — 
kikeiülve az időjárás viszontagságait — jó, ki 
nem lúg/ott, szénához jutni, és kezdték készíteni 
a barna zenát, niegkisérlettek itt- ott a vermeiéit; 
most utóbbi időben a széna présekkel érnek el jó 
eredményeket, csakhogy ezek még a nagyobb 
uradalmakban is lassan terjednek. Mindezen mó
dokhoz szakértelem, vagy tőke és szakértelem 
szükséges. 11 -lytínkint —- jobb gazdaságokban — 
igen egyszerűen és mégis nagyon czélszerüeu ke
zelik a szénát, s ez a mól megérdemelné, hogy 
nagyobb elterjedést nyerjen. 6 —8 kaszás után 
egy gyermeket állítanak villával, ki a lr kaszált, 
rendet rögtön szétszórja, elteríti, s így tehetővé 
tetetik, h"gy 1 — ] 1 a nap múlva már gyűjteni kez
denek és kisebb boglyagat koszi lenek. Gyorsan 
kerül a széna boglyába, kevésbé van tehát kitéve 
a uu'gázhatásuak. Ez az eljárás nem mondható 
drágábbnak, mint az eddigi. Igaz, hogy egy-két 
gyerek-napszámmal több kell, igaz, hogy a 
gyűjtés is lassabban megy valamivel, de elesik a 
forgatás költsége, a széna |> alig határozottáu jobb 
lesz, nemcsak azért, mert jobhan ki tudjuk igy 
az esőt kerülni, hanem mivel erjedés indul meg 
a boglyába, az föl melegszik és i/.letesebbé válik 
ezáltal a takarmány. Penészedéstől éppen uem 
kell tartanunk, csak arra ügyeljünk, hogy a gyűj
tést akkor kezdjük meg, mikor a harmat tökéle
tesen felszáll. Túlságos tol melegedéstől sem kell 
félnünk, mert a kis boglyákban a kevés széna neiu 
indul oly nagyfokú írjedé.sm-k, hogy az kárt okoz
hatna. A beli ordasnál piaiig úgyis ki lesz sz-llóz- 
lelve a rakodások alkalmival. A kazalokat az 
ily gazdaságokban, hol a szénaké.szilé.S e módját 
használják, 2' öl szélesre, 3 —3'* ö! magasra 
rakjak, hol még elég jól átjárhatja a szél a kaz
lakat. Nagyobb méretű kazalok készítését külön
ben is többnyire abbaliagyogatják már, mert be
látják. hogy azok bár szí bbek, de drágábbak is; 
a kazalozás költsége ugyanis jóval többre megy, 
mint azon takarmány értéke, mely a nagyobb 
felületen megy tönkre, ámbár még itt is takaré
koskodnak a jó gazdák, mert kazlaik tetejét vas
tagon szalmával födik be. Vágó.

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazdasági tiók-cgytet választmá
nyának Muraszombatban 18ÍM. május 24-én tartott Üléséről.

Jelen vaunak: Pollak Pongrác/,, B tcz János, 
Fisclier M ksa, Horváth Pál, Kondor Ferenc/,, Vra- 
t-arics Iván választmányi tagok, Takács R. István 
titkáron és Árvái Ernő ga/d. tagon kívül még a 
következő lovasgazdák: Likacs J  mos s Lukács 
József Korongról, Horváth Iván Várhely-, Eniisa 
Iván Mező vár-, tízambt István Lukácsfa-, llodos- 
csek Mátyás Zoltán háza-, Császár Feieuc'. Orfalu- 
és Horváth Miklós Halmosról.

1. Mivel elnök s alelitök urak közbejött aka
dályok folytán e gyűlésen részt nem vehetnek, 
Pollik Pongrác/, vál. tag kéretik fel a gyűlés 
vezetésére; mire id elnök a gyűlés tárgysoroza
tára tér át.

2. Titkár jelenti: a schwechati d'szuóbiilalő- 
intézet, értesíti a választmányt, hogy hajlandó 
tiszta fajú inalaczokat darabját 25 fiiért szállitni, 
nem számítva ide a vitelbért.

A választmány ezen aj iulatot nagyon drágáuak 
találja, azért e/.ek beszorzásét uem javasolja; azon
ban neiu ejti el az üdvös eszmét^ miért megbízza



újból mélt. gróf Batthyány Zs:ga s Fi>cber Miksa
állatorvost, b<•KV gomb>skod)aiiak más, olcsóbb
beszerzési forr:n-ról.

3 Titkár röviden ii• merteti szőlőinknek egy
nj 8 veszed-lll. es b* t- g'.■*!*‘t . az úgynevezett P<-
ronospora v 11 i ( óla vjigy ülőiével-p*nész bet'-g-
séget Előadó- a ball riiv den érintette e betegség
behurcznlá ál *1111 k .1 terjedését hazánkban, leiita 
a betegsag mibenlétet, a i’é/.gáliczczal való véde
tő e-ét, a védekező- idejét s végül ismerteti a 
Marseille-! permetező-gépet.

A választmány az ismertetésért köszönést mond 
s felhívja előadót, hogy a nép nyelvén rövid is
mertetést írjon e terjedő szAlölevé)-beteg--égről, 
ezt fordittassa le Vncsák Sándor vál. taggal, a 
mely ismertetést 500 példányban határozza ki
nyomatni s a nép közt szétosztatni.

4. Kolossá Iván battyándi lakosnak 1 frtnyi 
hátralékát, mert az tévesen lett kimutatva, töröl
tetni rendeli.

5. A Becsben folyó év junius elején rende
zendő lókiállitás ügyében felöl vaslati k Chernél 
György, a lótenyésztési bizottság kiküldöttjének 
levele, melyben tudatja a választmánynyal hogy 
minden darab lóra, mely a kiállításra vitetik. 50 
irtot, utalványozott a kiállítást, rendezd bizottság 
s emellett a szállítási dij ft0oo-ának ári* engedé
sében is részesül az illető kiállító.

Miután a választmány belátja, hogy ezen se- 
gélylyel és kedvezinényuyel az illető kiállító ne
hezen juthat ki, a magi részéről is minden ló 
számára 10 frtnyi segélyt ajánl fel.

Ezen kedvezmények, illetve a lókiállitás lé
nyegét anyanyeivükön is ismerteti elnöklő Pollák 
Pongrác/. választmányi tag. Egyúttal felhívja a 
jelenlevő gazdákat, hogy nyilatkozzanak : váljon 
hajlandók-e ezen segélylyel a bécsi lókiállitáson 
részt ven ni.

Erre Ernisa Iván Mezővárról, Szanibt Istváu 
Lukácsfáról, Hpdoscsek Mátyás Zoltánházáról Csá
szár Fereucz Orfalnról és Horváth Miklós Hal
mosról késznek nyilatkoznak lovaikkal a kiállí
táson résztveuni. Megbízza továbbá Árvái Ernő 
gazd. tag és oki. gazdát, hogy a folyó évben ren
dezendő bécsi lókiállitásra jelentkezett gazdákat 
lovaikkal kisérje ti és járjon el ez ügyben a leg
jobb belátása szerint; az útról, kiállításról s an
nak eredményéről pedig tegyen részletes jelentést. 
Utazási költségeinek fedezésére 50 forintot utal
ványoz.

Végül megbízza Árvái Ernő gazd. tagot, hogy 
iparkodjék még két szép kanczát, csikóval együtt 
kiszemelni s azok gazdáit a részvételre megnyerni.

Erre elnök felhívja a lótulajdonosokat, hogy 
kiállítandó lovaikról a bejelentési iveket töltsék 
ki s ezzel az ülést bezárja.

Kmf. TAKÁCS lt ISTVÁN,
titkár.

Jegyzőkönyv
felvétetett a „Vastankerületi tanító-testület murassomhati 
járásköre" által 1890. máj. 10-én Köhidáu tartott XXXII.

rendes gyűléséről. (Folytatás.)
V. Kondor Fereucz elörebocsátván azt, hogy a taní

tókra nézve mily nagy fontossággal bír a szóbeli előadás 
gyakorlása, — jelzi, hogy a körbizottságnak egyik leg
utóbbi ülésén nyert megbízatása folytán ó ezennel meg
kezdi azt, szabadon elmondván véleményét a végrehajtó 
bizottság központi választmánya által a IV-ik egyetemes 
tanitógyülésre megállapított tételek felett. — Kimerítően 
tárgyalt véleménye tételenkint a következő :

1. tétel.
A magyar nyelv tanítása a magyar- és nem magyar 

ajkú népiskolában, kiváló tigyelemmel a nemzeti szellem 
ápolására.

„Minthogy vidékünk anyanyelve a vend, erre való 
tekintettel csakis annyiban méltatom & fontos kérdést, a 
mennyiben az reánk nézve aktuális; azaz csak a nem
magyar ajkú iskolákra vagyok tekintettel."

„A nem magyar ajkú iskolában a magyar nyelv ta
nítása már az első osztályban megkezdendő. Erre kiváló- 
lag alkalmas a szemléltető oktatás. Az ne aggaszsza a 
tanítót, ha a tanuló uem is ért az első fokon mindent, 
de tartsa alapfeltételnek: mindig magyarul beszelni. Ez 
utón elérjük azt, bogy a gyermek némi nyelvérzékre tesz 
szert s mint édes anyjától megtanulta anyanyelvét, épen 
igy tanítójától, a folytonos hallás, gyakorlás által el fogja 
sajátítani a magyar nyelvet. Későbbi fokon is mellőzzünk

minden grammatikát, de lehetőleg fejlesszük a helyes 
nyelv-érzéket A magyar nyelv szelleme majdnem teljesen 
feleslegessé teszi, hogy nyelvtani szabályokkal terheljük 
a tanulót; mert úgy a hangzatos, szabatos magyar beszé
det, mint a helyesírást a szemléltetés, tiszta s nyoma
tékos kiejtés, valamint & jó hallás által is .1 lehet sajá
títani. Minden tantárgyat magyarul tanítsunk. Minden 
tudásnak alapja a gyakorlás leven, hasson > da a tanító, 
hogy tanítványai ne csak az iskolában. -  de mindenütt 
magyarul társalogjanak egymás között. A nem magyar 
ajkú iskolában kiváló fontossága ' a 11 az i-metiö okta'ás- 
nak, mert e fokon a fejlettebb szellemi tehetségű növen
dékeinket nemcsak megerősíthetjük eddig szerzett magyar 
nyelvi ismereteikben, liánéin a magyar haza földjének, 
alkotmányának, történetének alaposabb nu-gismei tetősével 
a magyar nemzeti szellem fejlesztéséhez is nagy mérték
ben hozzájárulunk. Nagy gondunk legyen az igazi magyar 
népdalok betanítására s egyes nemzeti ünnep"k megttlésére. 
Igyekezzünk meg későbbi korban is érintkezni volt nö
vendékeinkkel, hogy a magyar beszédben gyakorolják ma
gukat. Legczéíszerübb, ha ezeket, mint felnőtteket a téli 
hónapokban hetenkiut egyszerkétszer az iskolába gyűjtjük."

2 tétel.
A tanitói állás biztosítása s a tanítók szolgálati vi

szonyainak szabályozása (szolgálati pragmatika), különös 
tekintettel a tanitói oklevél értékére.

„A tanítók állásának biztosítására szükséges : J. A 
tanitói állások betöltésénél szokásos próba-tanitások bün
tetés terhe mellett szigorúan lietiltandók. úgyszintén a 
próbaévei s a megerősítések gyakorlása, mint törvényben 
uem gyökerező szokás megszüntetendő. 2. Az iskolaszék 
legyeu tisztán, az iskola beléletét nem érintő, admiuistráló 
közeg; az iskola beléletét illetőleg a tanító legyen az is
kola feje, mint szakember. A tanító első fokú fegyelmi 
hatóságát a felállítandó tanítói kamarák képezzék. 3. A 
terménybeli tizetés készpénzre változtatandó, mely az 
adóval együtt szedessék be s igy minden tanító az adó
hivatalból uyerje tizetését; az ötödéves korpótlékról in
tézkedő törvény végrehajtandó, tekintet nélkül az iskola 
fönntartójára. 4. A szakfelügyelet eszméjéből folyik, hogy 
miniszteri iskolalátogatók, járási s kii. tanfelügyelők csakis 
néptanítók lehessenek. 5. A képezdékhe felveendő növen
dékek szokásos felvételi vizsgája beszüntetendő, e helyett 
csak a törvényszabta, szabályszerű előtanulmányok alapján 
léphessen be a növendék a tanítóképző intézetbe Tanitói 
oklevelet csak az állam adhasson, ti. Az osztály-tanítók-, 
igazgatók-, iskolaszékek-, járási és tankerületi kir. tanfel
ügyelőknek az iskolához s egymáshoz való viszonya, jogai 
és kötelessége kifejtendók. —■ Tekintve, bogy a tanító 
műveltsége, szerzett képessége a nemzet vagyonát képezi, 
a tanítói oklevélnek minden téren adassék meg az értéke, 
tisztessége s az a középiskolai érettségivel egyenrangúnak 
tekintessék."

3. tétel.
A népiskolai tanterv módosítása, tekintettel az osz

tott és osztatlan népiskolákra.
„A népiskola jelenlegi tantervén változtatni teljesen 

fölöslegesnek tartom, mert az oly keretben mozog, mely
ben úgy az osztatlan, mint az osztott iskola tananyaga 
megtalálható. A népiskolai tantervbeu a tananyag niucs 
mennyiségileg részletesen megállapítva, hanem inkább a 
népiskola tanítási színvonala van jelezve."

„Egyébként azt hiszem, hogy semmiféle tantervvel 
sem lehetne az állítólagos túlterhelést megakadályozni, 
mert ha vau túlterhelés, úgy ez leginkább a tanító sze
mélyében, vagy a természetellenesen túlhajtott, egészség
telen iskolai viszonyokban található fel."

„A tanítás súlypontját ne a temérdek tankönyv s ezzel 
kapcsolatban az einleztetós, hanem a szemléltetés, a meg
értetés képezze. Nem a lanturv, hanem a tanító egyéni
sége, paedagogiai műveltsége, szorgalma azon tényezők, 
melyek a gyakorlati élet száz meg százféle viszonyai kö
zepette is biztosítják az iskola sikerét."

5. tétel.
A tanitói közszellem fejlesztése az általános és me

gyei tanitó-testületek szervezése és az egyetemes tauitó- 
gyülések állandósítása által.

„Köztudomású tény, bogy az utóbbi években a küz- 
szellem meglazult a tanítóság között, mert nincs meg az 
a természetes kapocs, mely őket egy nagy egészszé fűzze; 
de megtörtént arra nézve minden, hogy a tanítók feleke
zetek szerinti kasztokra szakadjanak, hogy a szabad füg
getlen gondolkodás száműzessék. Szabad, független tanítói 
közszellem nélkül nem fejlődhetik, nem virágozhatik a 
népnevelés eszméje. A tanítói közszellein pedig csak az 
egyleti élei utján fejlődhetik ki, hol a gyakori érintkezés, 
eszmecsere által a tanító nemcsak paedagogiai ismereteit 
gyarapítja, de lelkesedést is merít."

„Ebhói önként folyik, hogy Magyar*.rszág összes ta
nítósága bevonandó a felekezet nélküli általános jellegű 
egyleti életbe. Minden tankerület egy megyei tanito-testü- 
letet képezzen, járások szerinti körökre osztva, mely ta
nító-testületbe különbség nélkül minden tanító köteles 
legyen belépni s a gyűléseken megjelenni. Ez országosan, 
tehát egyöntetűen szerveztessék. A napidij és utazási 
költségeket az iskolafentartó viselje. Megyei közgyűlés 
minden szünidőben egyszer, járási körgyülések pedig éven- 
kint kétszer tartassanak. Országos egyetemes tanitógyülés 
minden 3-ik évben legyen Iltidapesien. Ez ne legyen hiva
talos jellegű, de mindennek daczára a képviseleti alapon 
úgy szerveztessék, hogy minden járási tanítókor küldjön 
egy képviselőt a tanítókor pénztára terhére, ki a kör meg
bízatása értelmében járna el. Legyenek képviselve a felső 
nép- és polgári iskolák, tuuitóképczdék s minden tanfel-

ügye'" Az egyetemes tanitógyülés részletes szervezése a 
végi lajtó- bizottságra bízandó, melynek tagjai a IV. egye
temes tanitó-gyülésen újra választandók."

0. tétel.
Az állami szakszerű felügyelet szervezése, tekintet

tel a néptanítók előléptetésére.
„A szakfelügyelet elve az iskolasz«ki intézménytől 

kezdve legalább á kir. tanfelügyelóségig érvényesüljön. 
Maradjon meg az iskolaszék, de az iskola beleidébe ne 
legyen befolyása, hanem elégedjék meg a külső ügyek ve
zetésevei. Az első fokú közvetlen szakfelügyel, tel a járási 
iskola-felügyelő gyakorolja, ki a tanitói,ör ál al ajánlott 
:l legjelesebb s a járásban lévő tanító közül a lautVlUgyeió 
ajánlatára a kozokt. miniszter által neveztetnék ki 5 évi 
időtartamra. Az ilyen járási iskola-feliigj elő maradjon 
működő tanítónak eddigi állomásán, de mint iskoia-tel- 
ügyelöuek legyen legalább .00 frt tiszleletdija. Ez éven- 
kint legalább 2-szer minden iskolát meglátogatna s jelen
téseit a kir. tanfelügyelőnek terjesztene be. Felügyelne a 
tanítási idő egyöntetű betartására. Intézkednék és tárgyalna 
a helyi hatóságokkal, személyekkel s megjelenne az évi 
záró-vizsgákon. E járási iskola-felügyelők közül a legki
tűnőbbek legyenek utóbb megyei kir. tantelügyelók. Mi
előtt azonban tanfelügyelővé kineveztetnék valaki, tartozzék 
igazolni, hogy 10 évig tuuitóskoiiott (ide számítva a poig. 
iskolai és képezdei tanárságot is) s hogy az e czelbúl 
szervezendő bizottság előtt a tanfelügyelóségek hatásköre 
a felekezeti iskolákkal szemben kitágítandó legalább oly 
mértékben, hogy a szakfelügyelet s a nemzeti iskola esz
méje érvényesülhessen. A kir. tanfelügyelő ruháztassék 
fel rendelkezési joggal.1

7. tétel.
A tanítók anyagi helyzete.

„Manapság minden uépboldogitó eszme megvalósítását 
a tanítótól várják. Nincs is erre tényleg alkalmasabb mé
dium, mint a tanítók. De aztán nagy méltánytalanság a 
mai kor tanítóját anyagi ellátását illetőleg meghagyni a 
régmúlt idők viszonyai között. De még nagyobb cinisimts 
kell ahhoz, hogy mikor a tanítók anyagi helyzetük javí
tását kérik, ugyanakkor a méhészkedés, seiyemtenyésztés, 
fatenyésztés, mükertészet, kosárfonás, kefekötés s még a 
a jő ég tudja miféle mellékfoglalkozások probiemátikus 
jövedelmeire hívjak fel figyelmüket. S ugyanezek nem ha
boznak a tanítót a napidijas írnokokkal párhuzamba állí
tani, miután velünk együtt ők is éheznek. — Mindenekelőtt 
tisztességes megélhetést kérünk ! A tanítói fizetés úgy 
állapíttassuk meg, hogy minden tanítónak (UH) frt minimum 
törzsfizetése, szabad lakása és 1 ., hold kertje legyen. Se
gédtanítók 400 frt s szabad lakást élvezzenek. Nem csat
lakozhatom azokhoz, kik a további fizetési fokozatokat a 
lakosság merev száma után mérik, hanem igenis legyen a 
törzstizetéseu ff!ül a helyi viszonyoknak megfelelő helyi 
pótlék s a kiváló személyi érdemek jutalmazására személyi 
pótlék, mely utóbbi azonban különös körültekintést igé
nyelne az odaítélést illetőleg, noha a személyes ambicziót 
nagy inéi tőkben fokozhatná."

„Az eddigi terménybeli fizetésik megszüntetendők, 
hanem fizessenek az összes polgárok iskolai adót, mely 
az állami adóval szedessék be, s minden tanító az adóhi
vatalból kapja fizetését. A lu °0-os ö-öil éves pótlék élve
zetében minden tanító részesítendő, meg pedig ötször 
egyn»á-után. — Nyugdíjul 35 évi szolgálat után a legutolsó 
évben élvezett legmagasabb fizetés állapíttassák meg. 
Egyebekben a tanítók nyugdíjazási ügye azon az alapou 
rendeztessék, amint az 1885. évi XI. t ez. az állami ta
nárokét rendezte stb."

Ezen terjedelmes s a fentiekben kivonatilag írásban 
is beadott szóbeli előadás, előadónak közb-vetett ama 
megjegyzésével, hogy a 4. 8. 9 és 10. tételhez mint kö
rünket csak távolabbról érdekelhető és kevésbbé fontos 
tárgyhoz hozzászólni az idő rövidsége miatt lehetetlennek 
tartotta, — a körgyülés teljes helyeslésével találkozott s 
ennélfogva legnagyobb elismeréssel és köszönettel fogad
tatott s mint a kör nézeteit magában foglaló vélemény 
illetékes helyre felterjesztetni határoztatott. (Vége köv.)

Irodalom.
— A „Képes Családi Lapok* czimü szépirodalmi és

ismeretterjesztő heiilap 22. száma a következő tartalommal 
jelent meg: Egy szép kyétta. Eredeti regény a „Képes 
Családi Lapok" számára. Folytatás. Tolnai Lajostól. — 
Vigasztaló. Költemény Itiidnyáiiszky Gyulától. — A nagy 

férfin. Elbeszélés. Vértesi Gyulától. — A kisdedek szem- 
/jajai. !>r. Csapodi István tó l. — A sors üldözött család. R«- 
géuy az életből. Folytatás. Palotay Ákostól. Ejt) anyóka 
naplójából. Karczolat. Meriezay Károssá Irm ától. — A 
veszettségről. Pasteur közleménye után a „T. K.“ Folyta
tás. — Mindenféle. A hét tükre. Csevegés. Mellsztótól. 
Képeinkhez. Irodalom llgmen. Képeink: Reggeli vendégek. 
— Pásztori kép. Mandoliuata. Regény-melléklet : 
.4 válóperek háza. (Surrenden Court ) Irta : Qnida. Angol
ból fordította: Kalniki G. M. (81 96. oldalig.) A lap elő
fizetési ára égi sz évre 6 frt, félévre 3 frt s negyedévre 1 
trt 50 kr. Előfizethetni legczélszerűhhen postautalványon 
a kiadóhivatalnál Rudapesten, Nagykorona-uteza 20. szám 
alatt, amely kívánatra mutatványszámokkal is szolgál. — 
Melegen ajánljuk!

309 890. sz.
HIRDETÉSEK.

Árverési hirdetmény.
•ag 1585 — ! 
zent-bibor. 

150 frt tőke

Alulirt kiküldött végrehajtó a/. 1881. évi LX. t. ez. lo2. 
ben ezennel kö/hiri'é teszi, hogy a muraszombati kir. járásbi 
1580:890. számú végzése altul Farlély János és neje Zsuzsi: 
lakósok javára Fortély Mátyás bokrác-i lakos ellen 1 10 frt 
ennek 18tí8. évi márczitis hó 13. nap jutói 
összesen 48 frt 04 kr. perköltség-követeles 
rehnjtás alkalmával bírói lag lefoglalt és 4.’ 
borjú, 2 ökörtinó 4 slidó, 2 ökör. 2 szekér 
és I pálinkafőző kazánból álló ingó'ágok nyílva 

Mely árverésnek az 1889 90. számú 
a helyszínén vagyis Bokrác-on. alperes lakásán leendő eszközlésére 1890. 
év i j u n i u s  h ó  7 - ik  n a p já n a k  délelőtt 8 órája határidőül kitiiz-tik é- 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, h *g\ 
az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. c/.. 107 §-a ér
teimében a legtöbből ígérőnek b* csűrön alul is «ladat ni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. e/,. I08. £- 
bán megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Muraszombat, 1890 évi május hó Líti. iiappiit.
10  1 111 MIKLÓS, Kir. biro-agi végrehajtó.

:á 111 i t u 11dó 8" 0 ka III ;|it.ai és eddig
Tejéig ebe ideit kié légit: és 1 vég-
'» írtra becsült 1 te bén. 3 iis/.ii-

1 eke- taliga, 2 b»lromi.. 1 prés,
Hl vállO:s ár véré-i Ut|lin eladatnak.
tikül dé -t rendel*5 véig/és: folytán

A Dreher Antal-féle kiviteli palaczksör

DIETRICH és GOTTSCHLIG
B U D A P E S T

a» lt  K  II 1 lt t X T i  I. 14 « h á  I I  j  a.
épületi, tehát tükörtiszU kivit 
, a minőség hamisitla-i volta 1

li sör szétküldése folyton 
illett kezesség vállaltatik.

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny ár-engedmény.
í r j f g y i é k e k  u i iu iV e u lV lé  i n g y e n  é s  k é r n i e i i l v c .

, \ Miután gyakran megtörténik, hogy idegen kcszitinénytt
és gyöngébb minőségű sörök „Dreher Antal kiviteli sör" czim 
alatt forgalomba hozatnak, a t. ez. D.oli T-leie kiviteli sör fo
gyasztóknak a hatóságilag o lu lm u o .t üvegezőnkét, melyen a 
Rietrich és Goltsclilig név okvetlen kell, hogy rajta legyen, 
kiváló figyelmükbe ajánljuk. (505. C 5.)

Nyomatott Gröuib u u Márk M»?r >csuaiUiC
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