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Gondolatok a nevelés köréből.
Az iskolaiév kezdett*  és vége mindig intő 

szózat arra. Imgy gondolkozzunk a nevelés 
szent ügyéről. Most, midőn az iskoláknak 
mintegy .lanti*  templomainak ajtajai, lezá
ródtak. mi is e tárgy körül forgathatjuk tol
iunkat. Iiog\ ha mindjárt esak töredékesen 
is. <ie elmondunk némvlv dolgukat róla, a 
melyeket tudni hasznos is, szükséges is és 
kötelesség is.

Különben tilsán szerencsés téma az. a 
melyről mindenki azt hiszi. hogy ért hozzá. 
— Sokan állítják, hogy semmi se kell hozzá, 
csak gyermek és hogy azzal velejár a ne
veléstudomány. mint a tejes kávéval a nagv- 
mihálvi miveletlen kifli.

Akinek gyereke van. ha mindjárt csak 
mosó, vagy vizhordóasszonv is. már ő tudja, 
hogy kell azt nevelni, dajkáim, táplálni: 
ismeri a szoktatás és értelemfejlesztés titkát 
es a gyermek egészségének alaptörvényeit.

Mikor aztán alkalma van a nevelésnek 
teremtőtiidoiiiáiiyát produkálni, hát legtöbb
ször eldajkálja, eltáplálja a g\ ereket úgy, 
hogy csak a harangszó. meg a pap segít 
rajta. \ ajon ki tudna azt megmondani, 
hogy hány ártatlan kis lélek volt már és 
lesz Illeg |||.ilt\i|.l a "/.iiick iit\eh .-tudómén \ 
hiányának!? Ki tudná megmondani. hogy 
a felnőttek közül hányán köszönhetik hete 
ges testüket, gonosz jellemüket és aljas er
kölcsi érzésükét annak. hogy gyermek koruk 
bán tudatlan nevelők vezették, gondatlan 
kezek ápolták?

Tudomány' az a nevelés, még pedig 
nagy . Sőt a mini egv hírneves tudósunk 
mondja: művészet. Ezért mondta egy ik 
nagy német tilozotus. hogy két dolog van. 
a. mi az emberre nézve a legfontosabb s lég

T A R C Z A
Darkau.

Kint ülök az erkélyen. Hallom a gyenge szé-| 
zúgását, a mini az illatot lehelő fmyőloinhokon, 
s a most bimbózó akác sa bájos. I» -nge nyírfákon 
búgva, nyiigtalaiml keresztül hajt. Alo<-fenyők 
tele, tele vannak puha. hajtszeríi fiatal haj 
fásokkal .* a kis. gyeiig*  bojt ócskák remegnek, a 
mint a szél hozzájuk ér, hogy csókot I- holjen fi 
nőin. üde zöld levélkéikre. Jázmin és vaigelia il 
lat tölti be a nap fényes, meleg levegőjét, majd va 
huni más szag száll f« léin ; hi tel. n m in tudom, 
hogy miivon. de izgatni kozd, előre hajlóin s tele 
tüdővel szívom, hogy ráismerjek, mint a vizsla, 
mikor a vadat megérzi é-s szimatolni kezd. Itt va 
Iából, a közelben szénát gyűjtenek, talán megfor 
gatták a tegnap lekaszált remieket s az íidito széna
illat fölszabadult. a szél szárnyári kapotí > hozzám 
jött. Ez a pompás illat megremegteti telkemet: 
odahaza is most kaszálják a szénát, a himes rete 
ken most villognak az acél kaszák. \ alami nyug 
talaiiság kezd rajiam erőt venni, kezd*  m a szel 
bugását m*m  hallani. A lekaszált füvek. margáre 
ták, szirontárok, n szolid szemű myosotis. fölajzotta 
kedélyem nyugalmát: hhiiiu'.

Ikarkauban. osztrák Silésia lankás. teny’i b<» 
ritolt tájékán vagyok, hogy a darkaui. csoda 
számba merni jé»d-lironi séi forrásának vi/cvel 
teg, reumatikus karomat nicggyógy iisam. He hall ! 
11nrpeügetést hallok: öt óra! a czigánv/em*  meg 
szólal ; egy gy ors feinpojil csárdásnak hangjai al 
hatolnak a siirti lombozaton hhit'imk. \ izet kell 
inni ; a fiirdő orvosa, mindnyájunk jó szelleme. 

nehezebb, ii. m. az embert kormányozni és 
a gyermeket emberré nevelni.

libát a ki hosszú tanulmány és hosz 
szabb gyakorlat n Ikiil azt meri hinni es 
állítani, hogy ő ért a neveléstudomány mii 
vészeiéhez. az akaratlanul is nagyon üres 
tejről és nagvon mélységes tudatimságról tesz 
tanúbizonyságot. Százaitok folytának el. míg 
a nevelés tudóméinv ánaj. egy-egy axiómája 
megszületett.

| le hagyjuk a nehézségét es szóljunk 
fontosságáról, mert bizony napjainkban ezt 
sem érzik ug\ a szidok «-s nevelők, a mint 
kellern-: különben sokszorosan nagy obb gon 
dót fordítanak a család es társadalom a jövő 
neinzed(• k k é pezésé re.

Nem érzik a neveles es iskoláztatás fon
tosságát. de meg is látszik szomorú jele a 
társadalmi elet körében. Hányszor olvasunk 
alléié • erlázito eseményt, hogy a felnőtt fin 
ellensége lesz édesatyjának, mint a vadállat 
egymásnak. Hányszor látunk embereket go
nosz utón, gonosz irány ban haladni, a kik 
gonosz es szerető nevelők kezei között de
lek es becsületes polgárok lehettek Volna ? 
Hányszor látunk ifjú embereket az erkölcs
telenség szennyes iszapjában siilwdezni vagy 
a lelia tétlenség szégyenében rongyoskodni, 
kiket egyenesen a ferde vagy épen a sem
mi nevelés vili az orv nv szélére: Hány' 
van olyan, a kiket csak úgy kidobnak a. 
világ piaczára, mint a hogy némely raga
dozó állat elűzi leiserdült fiát, hogy éljen, a 
hogy tud ?

(Hí bizony, a jó nevelés hasznos ki
mondhatatlan. öröme kifvjezlictetlen. hatal
mi az életben kiszámithatatlaii. Ezért egv 
jó gazdának jobb tárnicsot nem adhatnánk, 
mintha azt mondjuk: -Adj a fiadnak jó ne
velést. es mindent adtai neki vagy legalább 
adtál oh kincset, a mely többet ér hat 

nagy bölcsen ugy rendelt. . hogy a zene a vizivás i«|e 
jér. szóljon; tudja, hogy a rettentő rossz vizet a 
z.en> melodikus, litliinikus hangjainál könnvebben 
hajtjuk föl.

Szomorn hely, i gv ilyen rabiban
\ einh. r csak az ily en hely en látja, hogy az eni 
heriség menny in*  beteg, mennyire boldogtalan; 
egészség nélkül e földön nincs boldogság. A búdba 
val|.«' alapilója. Sakia Mimii, m gvven esztendőt 
töltött egv őserdő magányában, a hol teljes elve 
nultságban elmélkedett, hogyan lehelne az miibe 
reket boldoggá, illetve egészségessé; tenni? EgV 
tartotta, hogy mig az ember asszonytól, fá jdalmak 
közt sziilet'k, a Xirraitáit kirill nem lesz boldog 

de hát néki sem adatott a bölcseség kövét fölta 
lálni. Krisztus ellenlien látván a testi szenvedőket, 
azt mondta : Szeressétek egv mást s fájdalmaitok is 
megeny hül. Ennek a mély krisztusi eszmének meg 
kapó megtestesülését látóin itt Darkauhan : Van 
itt egv iijonan épült, mondhatnám luxussal bérén 
dez tt gyermek otthon, a „Kiiider lb‘un\ a mely 
a fürdő orvos. Hl*.  Dögre, a ki különben is Becs 
nek egy ik keresett gyermekorvosa, személyes fel 
ügyelet' alatt áll. Ebben a gv ennek otthonban, a 
hol i gyerm- kek szülők nélkül vannak elhelyezve, 
az orvos é-s két apácza a fentebb említett krisz 
tusi eszmé-n«*k  inegfelclőlcg. végheteilen tiireli m 
liléi, szeretettel ápolják é-s gondozzák a szeren 
esétlen skrofulás. angolkóros és bőrbajos gyernu*-  
keket.

\ zene szól. Megisszák a vizet, megkezdjük 
a sétál és figyelünk: Itt jón egy házas pár: a 
férj beteg, ueh’ zen, inogva jár. mintha a szél ütötte 
volna. Eeleség!- egv magas, nyúlánk, szőke asz 
szony támogatja. A férfi arcán, valami szelíd mo
solygás, valami bizalom, bizonyára a nu*ggyógyu-  

ökörnél és iigyanannv i tanyánál.M Hogy 
miért áll ez. megmondjuk azt is.

A mai demokratikus irányú társadalom 
nem a kiilsi». hanem a belső értek szerint 
mérlegeli az embereket. Nem a születés és 
gazdagság nyeri cl a tiszteletet, hatalmat 
és ko/elisim-rest. mint a régi társadalmakban, 
hanem a munka, a műveltség, a tudomány. 
Mindezek pedig a jó nevelésnek gyümölcsei.

..Adj azért gyermek’dnek jó nevelést 
és mindent adtál n<*ki. u

lh’gi közmondás, hogy ne adj kést a 
gyermek kezébe. <le fontosabb annak a bölcs
nek a szava, a ki azt mondta, hogy' két 
dolgot ne adj az ifjúságnak: „( Gazdagságot 
és neveletlenséget.*

íme, iskoláink ez évben is végezték az 
emberre nevelés nagy munkáját. Meg is 
történt a vizsgálatokkal az aratás, mint a 
mezőn a gabonatele vetemény ekkel. E te
kintetben csakugyan van bizonyos hasonla
tosság a természet nagy háza és az iskola 
kis szobája között. \ etilek és aratnak mind
két helyen. A mező a g v ennek szive és lelke, 
szántó-vető a tanító, vetőmag a tudomány 
számtalan elemei, nratók a szülők és een- 
soiok. Hogy milyen volt e téren az. aratás, 
arról meggyőződhettek az érdeklődők. Most 
esak azt említjük ki. hogy szantogatni. mi- 
vtlni ki 11 a gyermek lelkét is, mint, u tőidet, 
hogy abban a tndománv és erkölcs nemes 
pálmái gazdag gyümölcsöket teremjenek, s 
hogy a műveletlen tóid csak gazt terem, 
< pen ugy áll. hogy neveletlen "■vermekből 
csak ártó dndvája és iolvtó mételye lesz, a 
társadalomnak.

A kis ember lelkében — mikor a vi
lágba lép ezerféle hajlamok szenderegnek, 
mintha esak az összes állatvilág természete 
érvéi, .esíilne benne. Hiszen látjuk, hogy 
még a nevelés mellett is megesik, hogv egvik- 

íás remé-nvének meleg csillogása, terül e|. Az asz 
szony szemei szomorúak, félti férje életét s vég 
betétien szeretettel, gyöngé'ds«’*ggel  támogatja, vezeti. 
Amott tovább egy úri ember nagy kínosan egyik 
pádtól a másikhoz vonszolja magát ; az ember szive 
össz.ozornl. szinte köny gyűl szemeibe: sajnálja, 
vele érzi a rettentő helyzetet. Ezt nincs ki ve
zesse. vigasztalja, támogassa talán agglegény. 
Tovább egy kis lármás csoport tűnik föl: a „Kin, 
dtr Heim*  lakói; a kis csoportot az egyik apáca 
vezeti. Az orvos sietve jön velők ; egy' percre meg 
áll. hozzájok hajlik, egy pár szívélyes meleg szó, 
vállveregetés, aztán tovább siet. A ^Schírestter1* s 
az nrros arra annyi szeretetet fejez ki s a gyer
mekek olyan ragyogó szemekkel néznek rajok íol, 
hogy azok az anyák, a kik, miután gyermekeiket 
idehozták, ha esak egyszer látnák e két szempár 
é-s két arekifej.-zését, esténként nyugodtan hajtanák 
fejőket álomra: a gyermek' k jó kezekben van. 
nak itt. Ma hoztak ide egy kis magyar fiút is — 
Árvából. Egy német családnak négy gyermeke van 
itt. a legkisebb egy éves, a kit a kutnál ugy 
csalnak meg. hogy a gyéigyvizet édes tejjel, szopó 
üvegből a<lják be néki. — Ez aztán az úgyneve
zett kegyes csalás. Majd egy fiatal lány jön man
kóra támaszkodva. A zene szól, a megfigyelés, a 
siralom völgyiéinek egy részét láttatja velem; a 
kontraszt nagy, de van belőle egy kivezető ösvény, 
a m<*lyen,  mint egy megvigasztaléidik az ember : 
a rritu ay itürrnyr.

Dacára, hogv a honvágy el elfog, hogy sok 
beteget látok, szeretek itt lenni: szeretem Dar- 
kaunak kedves csöndjét. <»zondiis, pompás leve
gőjét. sé-tautait é-s hollandi tisztaságát.

Nmide. az irigység, még ha a legjobb jó
akarattal is vesszük, soha sem mehet a jó lelki- 



Iiett vagy másikban némely állat tempera- 
meiituma is nyilvánul egy kicsit, nemes vo
násuk háta Illegett.

Ezért hasonlítjuk a közbeszétlben is az. 
egyiket tigrishez, oroszlánhoz, rókához; a 
másikat elefánthoz., szamárhoz vagy bárány
hoz: a harmadikat libához, pávához, vagy 
galambhoz; mást ismét a piaezilégyhez, a 
péikhoz. vagv a pióczálmz. Méltán mondhatja 
Göthe Melisztén al. az ördöggel, midőn ez az 
l'r előtt korholja az cinben ilágot. igy szidva : 
„Az állatok közt ö a legállatibb. Nem jobb 
a mezei Imssznlábti tücsöknél, szökik, repül 
. . . S a fiibe visszaesve, a régi nótán újra 
zöngicsél. < Hí, ha még a tűben maradna 
folyvást! de minden poeslia beleüli orrát."

Szóval tehetetlen állatnak születik az 
ember és csak a nevelés hosszas fáradsága 
által lehet a fenséges vonásokat lelkivilágául 
és arczán kidomborítani úgy. hogy íí ember 
legyen az emberek között és isten az állatok 
között. Hogy az ember e magas hivatását 
elérje, szüksége van arra az iránytűre, a 
melvlyel uralkodhatik az indulatok tengerén: 
szüksége van az önuralom erélyére. mint a 
lovagnak a sarkantyúra. Ehhez pedig csak 
nevelés által jut. a melyben, ha nem része
sülhet. egyik vagv másik állati szenvedély 
ragadja meg lelke teleti az uralmat és ragadja 
öt a boldogtalansiig utján a bűn örvénye 
felé. Lehet belőle rossz, ember, a kire ismét 
ráillik Mefisztiínak. az ördögnek, eme szava:

„Az. ember uram, oly nyomorba jár, 
k’estellek is beléjük bújni már.*  
Gondot, tehát gondot a gyermekek ne

velésére, még a szünidő alatt is! A nevelés 
folytonos éberséget és lelkiismeretet kivált a 
szülőktől. Boldog az az ifjú, aki elmondhatja 
magáról azt. amit Horatius, a rómaiak nagy 
költője mondott atyjáról: ..Minden tanítóim 
között az atyám volt a legönzetlenebb és 
leghűségesebb őröm és nevelőm, aki tisztéin 
megőrizte szivemet minden rosztól, síit a 
rossznak még gyanújától is.*

Ezeket vegyük fontolóra az iskolai szü
netben.

A város dolgai.
Nagy Mihály város képviselőtestülete f. » \ i 

juuius hó 24 ón d. u. közgyűlést tartott rendkívül 
nagy érdeklődés in> -II*  tt.

.lebai voltak: Sulyovszky István v. főbíró. 
Szladek József v. bíró. id. Záborszki Lajos, legifj 
Hoczman György, (Jörgev Géza. Tolvav Imre. 
Vaszily János, Barnái Andor, I‘app < ívnia. <ir 
Widder Márk, Glück Mór. Bartu- Boldizsár. Briigler 
Benjámin, t’zihur Bertalan. Baján hnr« . Spiegel 
Bernát. Erőldich Gyula. Lakner Antal, Briighr 
Sámuel, llnbért AÍI»<rt, Szirma v József, K«>zina 
András, Hoszpodár Mi hál y. É'riedmaii Simon.

tulajdonságok számába? Nem. magam is tudom, 
hogy úgy van s még is ezt az erős és gazdag 
gyógyforrást az osztrák szomszédoktól irigylem 
A forrás olyan gazdag, hogy a betegek fél. vagt 
egész tiszta jód sós fürdőket kapnak. < Hvan közei 
van a határhoz, hogy a mienk is lehetni*  !

I tja. a kassá oderbergi vonalon gvönvörii 
szép. A \ ág völgye, a szeszélyesen kanyarodó. 
>» b» s folyású V ággal fölöttébb szép. megkapó. \ 
\ ágon a tótok számtalan tutajon osztatják a nagy 
szálfákat, deszkát, léret, zsindelyt, gyakran egész 
le Budapestig is lemennek. a láncliidnál is látni 
okét. Leverőleg hatott a llép szegényes öltözete, 
a \ iskószerii házak s a kevés szarvas marha; az 
utóbbi erősen rávall a nép szegénv voltára. \’ala 
mint, hogy a liptó szt. miklósi állomáson, élt. kint 
ve a vasúti hivatalnokoktól, nem ért. ttek meg 
magyarul, pedig vsak egy lavór vizet kértem.' Egy. 
az úri osztályhoz tartozó asszony is szállt l»e hoz. 
zám a vuupéba s az is tótul beszelt a kis fiával!

Megmondtam-e már. hogy magyarok, nyol 
van vagyunk itt, sőt az orvos ur is kitünően be 
szél magyarul, a fürdő kezelője, a „Veiwalleru 
meg éppen tősgyökeres bihari magyar ember. 
Keildkivül jól esik, ha az ember megérkezik s itt. 
silésiábau. édes magyar szóval fogadják.

Az olvasólerrmltrn mi. magyarok, a Buda 
pesti Hírlapot a Fővárosi Lapokat és a N. UVs Pes 
tér Journalt, de a Kakas Mártont is olvashatjuk, 
azonkívül egy csomó német lapot is.

A ki tehát beteg, jöjjön Darkau megszentelt 
forrásához. A fürdők neutrális helyek, a betegség 
megszüntet mimh-n chauvinismust - még a kvóta 
áldatlan esztendőében is!

liiiloiili Inna,

Buziiy Gusztáv, Spiegel Samu, < -inoár Andris. 
Nagy’ György. Erimmel- György, l’.dlAk Henrik. 
Buesitiszky Lajos. Herezik Józsii. Bujdos István 
képviselőtestületi tagok és l'otli Árpád városi
jegj z.o.

Sulvov-zkv látván v. főbiró a -zép szám 
mai egyb-gyült kópvis.-lót. -lül. li tagokat üdvözölte 
s a közgyűlést pontban délután • > urakor meg 
nyitja.

Ezután tárgyalás alá kerültek az alabbt 
ügyek a kővetkező sorrendben :

I. tárgy. A nagvmihályi állami iskolának 4 
tanteremmel leendő kibővítése tárgyában készített 
uj költségvetés tárgyalása

Városi főbiró által kellően megvilágított je 
leütés folytán, miután a képviselőtestület belátta 
azt, hogy azon hely, hova az uj iskola építésé 
tervezve volt, a czélnak ug v kozegeszsegi, in i nt 
szépészeti tekintetből meg mm felelő, s miután 
az iskolának a kiküldött iskolai bizottság a. 
kalmas helyül a tornateret hozza janaslafba, 
egyhangúlag hozott határozattal kimondatott, hogy 
a község, a mintegy 11454 Irt t»4 krba kerülő 
építkezést, szem előtt tartása mellett annak, hogy 
az építkezési költségre az iskolai pénztárban je 
lenleg levő s évről évre mutatkozó számadási feles
leg lett a minisztérium által engedélyezve mind 
addig, inig az építési költség teljes fedezetet nyer 

elvállalja s annak haladéktalan megkezdését el
határozta. Az ügyiratoknak ily értelemben kendő 
fölterjesztésére a v. főbiró azzal utasittatott, hogy 
a minisztériumnál, tekintettel a község teljes 
vagyontalanságára és azon körülményre, hogy 
1SX5. évben az államosítás alkalmával 2ö<HM> frtot 
meghaladó összeggel járult község az állami 
elemi iskola létesítéséhez és hogy a tandíjon felül 
évenként 2500 frtot ad ina is a fönntartáshoz, 
holott szükségleteit 4O°„ pótadóból fedezi, s végre 
hogy az épitési kiadásokat kölcsönpénzből kepes 
csak fedezni. mindezen nyomós okok alapján 
a fölterjesztéssel egyidejűleg azt, hogy az állami 
iskolai számadás feleslegét nemcsak e I I l.»l Irt 
í»4 kr. épitési tőkének, ham in a rendelkezésre álló 
mai feleslegen fölül kölcsön fölveendő és igazolandó 
tőke kamatának is az iskolai fölöslegből leendő 
megtérítését a minisztérium engedélyezze.

Kimondatott továbbá az is. hogy miután az 
építkezésre fordítandó készpénz rendelkezésre nem 
áll a v. főbíró a hiányzó pénzszükségletről való 
gondoskodásra utasítva, imghatalmaztatott, hogy a 
szükségelt pénzösszeget bármely pénzintézetből föl 
vehesse.

II tárgy. Az ungvár nagyniihályi vasútra 
törzsrészvény jegyzés iránt benyújtott kérvény 
tárgy alása.

Tekintettel arra, hogy az építeni szándékolt 
vasút Nagy Mihály városra csak káros követkéz 
ménveket vonhat, egyhangúlag hozott határozattal 
kimondatott, hogv a törzsrészvények jegyzését nem 
óhajtja.

III. tárgy. A „Béres“-ntezán átvonuló megyei 
ut kőalapozása s utcza rendezés tárgyában.

Városi főbiró bejelentette, hogy a Béres utczai 
ut kiépítése 35m írtra iránvoztatott elő s az esetre, 
ha a vármegyei hatóság az ut ki<*pilésére  a válla
latot a községnek fölajánlaná, annak elvállalására 
megbízást kér.

E tárgy nál Baján Imre képv. test, tag az 
iránt szólalt fel. hogy ezen indítványhoz csak az 
esetle n járul hozzá, ha a község « zen vállalatokból 
eredőleg s. mini veszteségnek sem néz elébe.

A képviselőtestület a v. főbiró által előadot
takból beigazoltunk látván az.i. hogy a község ezen 
vállaltinál semmi esélynek nincs kitéve, s meg 
győződvén arról, hogy a v. főbírót ugv ezen ügy 
letm l. mint eddig mindenkor, a legjobb inlenczió 
vezérli, őt megbízta, hogy a mennyiben a meg 
tartandó tárgyaláson a vállalatnak ezé) irány ossága 
r«»l meggyőződést >z« rz.eml, a szükséghez képest 
a xánmgyéve] szí niben, mint vállalkozó, szerződésre 
lépjen.

IV. tárg v. \ árosi főbíró a Török “utcza je 
lenlegi tarthatatlan állapotát ismertetve, annak ha 
ladektálán kiépítéséhez meghatalmazást kért, továbbá 
tekintettel arra, hogy a jelzett utczát legnagyobb 
mérvben a gróf Sztáray-uradalom veszi igénybe, 
az. IS'.Mt. évi I. t.-ez. értelmében az. ••pitési költség 
aránylagos viselésére nézve az uradalom ellenében 
teendő tíirvényes lépesek és inléz.kedések meg 
tétele iránt, szintén I*  Ihatalmazást kért.

Baján Imre urad, igazgató s képv. test. tag. 
a törvényre való hivatkozással, bár elistm ■rí. hogy 
a j> Izett utat nagy nii’-rvbcn igénybe i" veszi az 
uradalom, hol tisztán inezögazilasági termények 
fuvaroztatnak, de tekintettel arra, hogv az uradalmi 
fogatok í zen egy utón kiviil másikat nem használ 
nak. s végre tekintettel arra, hogy az uradalom 
a községi utak lent irtásához amúgy is tetemes 
ős- eooel járul, a V. főbiró ez Ügylie'n tett második 
iuditváiiyának mellőzését kérte.

A minden irányban kellően megvitatott és 
lolvilágositá'okkal kisért ügylten lialározatilag ki 
mondatott, hogy tekintettel arra, miszerint a török 
utcza jokarb.-t állítása föltétlenül szükséges, annak 
kiepite-e egyhangúlag elhatároztatott ; az indítvány 
második, vagyis azon része, hogy az uradalom 
ellenében a hozzájárulás mérvének megállapítása

I iránt a törvényes lépések megtétessenek, szavazni- 
| többséggel .... Ilozletett.

V. tárgy. • tlvastatotl a vallás és közoktatás 
iigvi miniszternek a tanítói nyugdíj törlése és 
visszatérítése iránti leirata.

örvendetes tudomásul vetetett.
VI. tárgy. A község elöljárósága az 1897. 

évi községi közmunka összeírását s az erre vo
natkozó költségelőirányzatot megvizsgálás és jóvá 
hagyás végett bemutatja.

Egyhangúlag hozott határozattal kimondatott, 
hogy az'1897. évre összeirt 12t> igás napszám és 
az^l89tl évről maradt l>7.3 irt hátralékkal együtt 
1851 irt 70 kft tevő váltságösszeg értékét képező 
községi közmunka a következő utak javítására 
lesz forditandó: l.asztom.'-ri közs. viezinális útra 
l-lti od részben, a sörházi útra 1/16 od, a temető 
lítra 1 16, a verbóezi útra 1 16, a kórházi útra 
1/16 od, a török ntezára 6/16 és a községi járdák 
javítására 2'16 od részben.

Az. 1890. évi I. t. ez 52. s a értelmében a 
községi közmunka mikénti ledolgozása fölötti fel 
ügyelettel Sulyovszky István v. főbiró bízatott 
meg.

VII. tárgy. Tóth Árpád v. jegyző folyamod 
vánvának tárgyalása szabadságolás iránt.

A kérvényben fölhozott okok figyelembe vé 
tele után a képviselőtestület a kért két havi, 1897 
évi július hó I én kezdődő szabadságidőt megadta 
s városi főbírót utasította, liogv a kirendelendő 
helyttes jegyzőnek havonkénti .iO;»tt frt fizetést 
a városi pénztárból folyósítsa; — továbbá kérve 
Iiyez.ő Tóth Árpád jegyzőnek gyógykezeltetésére, 
a városi pénztárból lóit frtot utalványozott a kép 
viselötestület.

Vili, tárgv. Berkovies Mende) és társa púi 
adói visszatérítés és törlés iránti kérvényének tár
gyalása.

A kérvényben fdliozott okok alapján, a kér 
vényezők által illetéktelenül 189<>. évben befizetett 
29 frt 27 krl visszafizetése a városi pénztárnak 
és az 1897. évre kirótt ö l frt 04 kr. községi pót 
adu törlési- a község jegyzőjének meghagyatott.

IX. tárgv. I’ollák Henrik kávcháztiilajdonos 
kérvénye a záróra meghosszabbítása iránt.

illetékességi ok hiányából a kérvény vissza- 
ulasittatott.

X. tárgy. \ árosi főbiró jelenti, hogy az el 
rendelt próbakövezés elkészült s igy az 1897 évi 
márezius hő I én tartott közgyűlésben nyert meg
bízatásának eleget tett.

Ilelveslöleg tudomásul vétetett és a v. főbíró
nak ezen megbízatásánál kifejtett odaadiá fáradó 
zásáért köszönet szavaztatott.

Több tárgy nem lévén, a közgyűlés a városi 
főbírói éltetése közben berekesztetett.

Vegyes hirek.
VárftMtuik naíiykebliifiéye. Mint la 

púnk más helyen olvasható, x árosunk képvistílő 
t. >tülctc június hó 24 ón közgyűlést tartott, mely 
alkalommal tárgyalás alá került a török-uteza kövezési 
ügye is. Siily<»rxzky István v. főbiró e tárgynál meg
bízást kért arra, hogy a gróf Sztdray fele uradalom 
ellen, mint olyan ellen, mely a jelzett utat állandóan 
a legnagyobb mérvben használja, a törvény áltál 
biztosított eszközöket igénybe vehesse annál is in 
kább, mivel az uradalmat már igen sok Ízben fel
kérte a kövezés hozzájárulásához, de eredményte
lenül. Egy alkalommal ugyan az uradalom jelét 
adta nagylelkűségének és levelileg értesítette a 
főbírót, hogy nagyon szívesen hozzájárul az ut 
kövezéséhez és ad is követ annyit, a mennyi csak 
kell de pénzért. — Az uradalom igazgatója, 
Haján Imre, a közgyűlésen mellőzni kérte a főbíró 
indítványát azon indokolással, hogy ők úgyis 
.sokat fizetnek az utak fenntartásához és miután a 
török-ntezán csak mezőgazdasági termények szál
líttatnak. A város bölcs atyáinak egy része 
tényleg az uradalmi igazgató álláspontjára helyez
kedett és a megbízás ellen szavazott, a másik rész 
pedig, mely nem mert szint vallani, azt az elvet 
követte, hogy ha a kis ujjamat megharapom, épen 
úgy fáj, mintha a hüvelyk ujjamat harapnám meg, 
azaz tartózkodott a szavazástól és igy esett Illeg, 
hogy az indítvány, mely kizárólag a város érdé 
k«*ben  tétetett a íöbiró részéről, elvettetett. — Az 
ell» n természetesen nem lehet kifogása senkinek, 
ha meggyőződését követve, arra a dologra szavaz, 
a mit hűvösebbnek és czélirányosabbnak tart, de 
az már csak mégis furcsa, hogy akadnak képvi
selőtestületi tagok, a kik lehet hogy önérdekből 
vagy más egyéb szempontból, nem mernek szint 
vallani es tartózkodnak a szavazástól akkor, a mikor 
tisztán a város érdekéről van szó. Igy esett aztán 
meg, hogy a városnak sikerült bebizonyítani az 
egész világ előtt nagvlelkiiséget.— Különben meg 
jegyezzük, hogy a fobirónak egyáltalán nem kel 
lett volna e inegbizást a közgy üléstől kérni, mórt 
a törvény •• tekintetben világosan intézkedik és 
kimondja, hogy ha valaki egy utat állandóan na 
gyobb mérvben használ, mint más. olyan mérvben 
tartozik az útfenntartási költségeihez hozzájárulni. 
Ezt a paragrafust pedig a főbiró épen úgy ráhúz
hatta volna az uradalomra, mint a hogy másra le 
hét alkalmazni.



1897. július 1. FELSÖ-ZEMPLEN. S
Iskolánk értesítője. Mintaiskolánk gond 

nokságának megbízásából Mathiász József igazgató 
mint minden évben, ugv ez idén is, összeállította 
az iskola évi értesítőjét. Ebből a sokat mondó fü
zetből kiemeljük a következőket: Összes népokta
tási intézeteinkben felvétetett 709 fin és 549 leány
tanuló, pedig: kisdeduvodiba 253 gyeinek, 
tíuiskolália 34»>. leányiskolába 344. ismétlő iskolába 
70 leány és 17 fin, iparostanoncz iskolába 1X3 és 
végre a gazdasági tanfolyamra 45 tizenöt évi n te 
lüli tanuló. Igazolatlan iskolai mulasztás kevesebb 
volt, mint az előző évben, a növendékek egészségi 
állapota a lefolyt tanévben nagyon kedvezőtlen volt 
a különféle járványok miatt Meghalt 11 tanuló. 
A tanítótestületnek ez évben két tagja halt meg : 
Dr. Veszperényt Józsefné liémay Katinka és László 
E. Flóriáné Mysryeh Teréz. Maghalt ezenkívül egy 
gondnoksági tag is : Z>r. Eleischncr Samu, a ki 
igen sok szegény tanulót részesített egészen zajta
lanul segélyben. A két elhalt tanítónő helyét : Mi 
hal esik Teréz kinevezett és Birinyer Elza helyet 
les minőségben töltötték be. A tanítói könyvtárnak 
van 174, az ifjúsági könyvtárnak pedig 255 kötet 
könyve. Szemléleti kép van <»<>, számolóeszköz 
125, földrajzi tanszer 34. természetrajzi szer 52, 
természetrajzi kép 52, ásvány #54, természettani 
eszköz 103 drb. A tantestületnek van egy igazga 
tója, 6 tanítónője, 5 tanítója, 2 óvónője, 7 hitok 
tatója; ezenkívül van két iskolaszolga és két dada.

—Kivándorlók nyomora A merlkában. 
A tiladelfiai osztrák magyar konzul legutóbbi 
jelentésében újólag is a lehető legsötétebb sziliekkel 
festi az Ausztriából és Magyarországból kíván 
dorlott munkások helyzetét. Á munkás viszonyok 
az utóbbi évben napról-napra rosszabbodnak, mert 
az iparvállalatok s különösen a sok munkást fog
lalkoztató kőszénbányák jelentékeny része be 
szüntette az üzemet. Az utóbbi nagy sztrájkok, 
amelyekben több ezer magyar és főleg felvidéki 
tót munkás részt vett, szintén a munkások sanyarú 
helyzetét illusztrálják. A magyar kivándorlók száma 
pedig az utóbbi évbeli ismét megszaporodott; a 
konzuli jelentés szerint 9#9# magyar honos vándorolt 
ki ismét Amerikába. A télen át nagy nyomornak 
voltak kitéve a munkások s csak a társadalmi utón 
való segítség mentett meg ezer meg ezer családot 
az éhenhalástól.

— Lapunk sajtópere. Zalán ffy Sándor 
homonai utbiztos egv hozzánk intézett levélben tu
datta, hogy lapunk 25 ik számában „Utainkról**  
cím alatt közölt vezérczikk miatt a sajtópert meg
indította és l>ogy felettes hatóságánál maga ellen a 
fegyelmi eljárás folyamatba tételét kérte.

— O rendezett tanácsú város. S.-A. 
Ujliely nagyközségnek rendezett tanácsú várossá 
való alakulását a in. kir. helügyminister legközelebb 
jóváhagyta.

— Kongresszusi képviselő. A homonnai, 
nagymihályi és gálszécsi esperesi kerületek egy
értelmű megállapodásához képest a katholikus coli- 
gressusra képviselőül Viczmándy Ödön, közéletünk 
kitűnő tagja és a katholikus hitfelekezet buzgó és 
igaz híve kéretett fel. a ki a jelölést el is fogadta.

— A trafikok vasárnapi szünete. A 
trafikosok, akiknek a törvény nem enged vasár
napi munkaszünetet, már régebben mozgalmat 
indítottak, hogy nekik is legyen némi szabadide
jük. Most, mint értesülünk, végre meghallgatták a 
trafikosok panaszát s a monarkia mindkét államá
ban olyan törvényjavaslaton dolgoznak, amely a 
frankosoknak is megadj.i az óhajtott szünetet. A 
javaslat valószínűleg arra kötelezi a trafikosokat, 
hogy vasárnap délelőtt csak 4 óra hosszat, délután 
pedig csak 2 óra hosszat tartsák nyitva boltjukat. 
Szó van arról is, hogy olyan városokban, amelynek 
ötvenezernél több lakosa van, a trafikosok minden 
második vasárnap délutánján zárva tarthatják 
üzletüket.

— A gatályi iskola évzáró vizsgája 
A gatályi állami elemi iskolában folyó évi június 
hó 19 én volt az évi záróvizsga. A vizsgálaton je 
lenvoltak, lUiWder Sámuel gondnoksági elnök cl 
nöklete alatt a gondnoksági tagok és Hutka József 
bánóczi ev. ref. lelkész, mint vallástanitó. A másik 
két vallástanitó nem érdeklődött a közvizsga iránt. 
Ott voltak még: a helybeli óvónő s az érdeklődő 
szülék. Örömmel referálhatunk az ••gyes tantárgyak 
hói elért szép sikerről, különösen a magyar nyelv 
ben való meglepő eredményről. A tót anyanyelvű 
gyermekek nemcsak olvastak magyarul s az ol
vasottakat lefordították tót anyanyelvűkre, hanem 
a magyar nyelvű különféle s a vizsga tantárgyai 
tói elütő kérdésekre egész szabatossággal s jó kiej 
léssel megfeleltek miből kiviláglott, hogy a ma
gyar nv<4vet értik s beszélik. Legyen elismerés 

i tanítónak, ki 3 év óta mii 
lissiót teljesítő iskolában Vizsga 
gondnoksági elnök 5#

gyár nyelvet értik s 
-Lv/oy Károly állami 
köílik hivatással e mi 
után Widdcr Soma gond 
mek között kisebb-nagyobb összegű pénzbe! 
talinat osztott ki. I’

•íí> 
És mindezek után ugyancsak 

Widdev Soma elnök vendégszerető házánál pom 
pás ebédben részesültek a meghívottak. r. I.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyininister 
az ungvári kir. adóhivatalhoz Peltsdmzky Rezső 
homonnai adóhivatali gyakornok jelöltet adótisztté 
idcigleues minőségben kinevezte.

Iczai gyógyfürdő igaz- 
összehi vta közgy ülés

_ — EljegyxéM. h'ail Béla, s. a. újhelyi kir. 
törvényszéki albiró.cs. és kir. tartalékos hadnagy, 
f. hó 20-án Kassán jegyet váltott Jiitlek István 
nyug. ni. kir. föerdész leányával Erzsikével.

Ef/f/ ki. házh-ixnf/a. Most, hogy az 
egész országban folynak a mindenféle vizsgálatok, 
városunkban az. iskolai vizsgálatokon kivill volt 
szerdán délután egy kedves kis házivizsga is. A 
bájos H’.i/toesxáy Béláué növendékei mutatták be 
ügyességüket a zongorajá lék bán szüleiknek és a 
jelenvolt barátoknak, kik őszintén gratuláltak az 
elért er» •dményhez.

— Évzáró ünnepély. A nagymihályi ál 
lami elemi népiskola növendékeinek évzáró ünne
pélye június hó 29 én délelőtt ment végbe az iskola 
udvarán. Az ünnepély hálaadó isteni tisztelettel 
vette kezdetét, mely után Sídyoazky István v. főbíró, 
iskolaszéki társelnök, megnyitó beszédet tartott a 
közönséghez, tantestülethez és gyermekekhez. A 
szépen átgondolt beszéd igen kellemes benyomást 
gyakorolt az összes jelenvoltakra és annak elhang
zása után következtek az énekek és szavalások. 
Minden osztályból szavalt 5 ti tanuló. Az alapít
ványi dijak és jutalomkönyvrk kiosztásaulán Kos 
viczky Gizella VI. osztálybeli tanuló beszédet inté
zett a jelenvoltakhoz és az összes tanulók nevében 
hálás köszönetét mondott mindazokhoz, kiket az 
megilletett. Végül még Mathiász József iskolai 
igazgató tartott zárbeszédet és az ünnepély vé
get ért.

Közgyűlés. A málczai 
gatósága június hó 27 éré 
tartása czéljából a részvényeseket, Málczára. A 
közgyűlés elég látogatott volt, hol elhatároztatott, 
hogy még 1<M) <ll». részvényt bocsájtanak ki 20 
írtjával. Az igazgatóság által tett eddigi összes in
tézkedéseket a közgyűlés helyeselte és megbízta 
azzal, bőgj a még szükséges építkezéseket eszkö 
zöltesse. A közgyűlés, Stépdn Gábor elnök igazgató 
éltetése után, kinek önzetlen munkálkodásáért jegy
zőkönyvi köszönet szavaztatott, bezáratott.

Változások Abaujmegyébn. Az 
ujonnon megválasztott szolgabirák közül Krmprlen 
Béla Zsadányba, dr. Bilissy Nándor Abauj Szán 
tóra. Bgíszdr Kálmán Szikszóra lett beosztva, 
Gedeon Gellért zsadányi főszolgabíró a központba, 
Griyerrük < léza tb. szolgabiró Kassáról Zsadánvba, 
Boksza László Zsadányból Szántóra, Konczol József 
Szántóról Kassára helyeztetett át aug. 1 tői kezdve.

— A színtársulat. AyK Aladár színigaz
gató junius hó 24 érő) keltezve levelet intézett 
hozzánk, melyben kérte annak közzétételét, hogy 
társulatával Beregszászról 2# án városunkba érke 
zik és itt 29 én megkezdi előadásainak sorozatát 
Kiss Mihály a népszínház első énekesének vendég 
szereplésével. — .Mint köztudomású, a szili igazgató, 
levelében tett Ígéretének meg nem felelt, mert 
mind ez ideig nem jött társulatával hozzánk és 
hogy most már mikor jön, nem is tudjuk.

— Kiről vizsga. Szdszi Kovács Géza sze
rencsi kir. járásbirósági aljegyző a bírói vizsgát a 
napokban jó sikerrel letette.

— Táneziskola. Az egész ország Gliick 
bácsija, a hírneves táneztanár, városunkba érkezett, 
hogy táneztanfolyamot kezdjen. Ajánljuk őt kö
zöségünk szi vés figyelmébe.

— Kgy tűzoltó testület jubileuma. A 
kassai önkéntes tűzoltó testület nagy előkészülete
ket tesz 25 éves fennállásának megünneplésére. 
Ez alkalomból igen gazdag műsorral népünnepély 
tartatik és külön kötetben lesz megírva a testület 
története. — Vájjon a mi tűzoltóságunk — hála 
Istennek mostanában nincs rá szükség — mikor 
és mire fog jubilálni ?

— A villám áldozatai. A vármegyénk 
közvetlen közelében levő (’sicser községben a na
pokban nagy szerencsétlenség történt. Ugyanis a 
villám leütött és agyonsujtotta Szabó Józsefet és 
három fiát.

— Ipariskolai vizsga. A. helybeli iparos 
tanonezok vizsgája is véget ért már. A vizsga elég 
jól sikerültnek mondható, csak az a kár, hogy a 
mesterek az iparos tanonezok iskolai oktatása iránt 
rendkívül nagy közönyt tanúsítanak. Különösen 
feltűnt a szemlélőknek a sok csinos és szabatos 
rajz, mely tantárgyat László E. Flóris tanította.

Eelsó'magya rország legelterjedtebb
lapja a Kassai Hírlap, a mely Rössler István 
szerkesztésében és előkelő munkatársak 
működésével, heteukint 3-szor jelenik 
Előfizetési ára egész évre L 
negyedévre 
továbbá a ? 
bármely naptól lehet, s a pénz a 
kiadóhivatala Kassán, Kossuth Lajos ulcza 22. sz. 
alá küldendő.

Miért rosszkedvűek rendszerint a 
szerelmesek? Egv szellemes asszony minap egy 
társaságban azt állította, hogy a legcsinosabb s 
legelmésebb emberek is szeszélyessé s rosszkedvűvé 
válnak, amint szerelmesek lesznek. Különösen 
gyakran tapasztalni ezt az ifjú házaspároknál, akik 
rajongnak egymásért. Úgy látszik, hogy a szerel 
mesek a gyöngédségnek azt a bőségét, melylyel 
egymást elárasztják, másokkal való érintkezéseik 

közre

v <> frt, félévre 3 irt,
<• 1 Irt 50 kr. A községi és körjegyzők, 
segéd lelkészek féláron kapják. Előfizetni 

.,Kassai Hírlap**

ben ellensúlyozni akarják. Ezért igen gyakori eset, 
hogy legjobb barátaikkal szemben unalmasan és 
ostobán viselkednek. Alig tudnak egyébről beszélni, 
mint ideáljuknak tökéletességéről, ez pedig a 
másiknak, aki az ideált rendszerint nem ösmeri. 
vagy csak nagyon felületesen, éppenséggel nem 
érdekes. Terméssetes következése ennek, hogy a 
boldog vőlegény sokszor legjobb barátjával, a 
sugárzó inenyaszony legbensőbb barátnőjével szakit. 
Az is szokása e szerelmeseknek, hogy mindenkit, 
akivel csak találkoznak, ideáljukkal hasonlítanak 
össze, s természetesen mélyen sajnálkoznak vala
mennyin, hiszen annyival gyarlóbbak, léhábbak, 
üresebbek, iniut az ideál. Néha igen rövid ideig 
tart ez a szerelem tűzijátéka, a rózsaszínű köd 
széjjel foszlik, a sugárzás elhamvad s a kijózanult 
szegény szerelmesek szomorúan látják, hogy a 
szalmatüz hevében legjobb barátaikat dobták el 
magúktól.

A ch. és kir. felséges uralkodó csal Ad 
magán és alapítványi uradalmainak Magyar -, Cseh- 
és Morvaországban levő összes épületei, leltári 
készletei és terményei, valamint gyárai tűz ellen 
a trieszti általános biztositó társaságnál (Assicura 
zioni Generálinál) és a termesztmények jég ellen 
az Assicurazioni Generáli leányintézeténél, a ma
gyar jég- és viszontbiztosító részvénytársaságnál 
hosszú időre lettek biztosítva. Nevezett társaságok 
nagymihályi főügynöke Landesman Vilmos ur.

A közönség köre.
rovat alatt a közlemények dijiuenteaen közöltetnek, azon

ban a felelősség mindig a be kit 1<1 őt terheli.) 

Felelet „Több tanító**  urnák.
Ezen lapok 2ti ik számában .Több tanító
kért fel. hogy ugyanezen lapok 25 ik szárná 

ezinien közlött tudósításomból

(E

arra 
bán „Iskolalátogatás' 
kifolyólag, már a legközelebbi számban ismertessem 
ILmiszkó János bánóczi tanító tanítási módszerét 
s a kitűnőnek jelzett eredményt is jegyezzem fel.

Tisztelt Tanító urak ! Sokáig tűnődtem azon, 
vájjon mi indíthatta Önöket arra, hogy hozzám e 
szokatlan kérelemmel forduljanak, hogy én e lapok 
hasábj ■in, amely tanügyi kérdésekkel hivatássze 
rüleg nem foglalkozik, módszertani fejtegetésekbe 
bocsátkozzam. S midőn igy tűnődtem, még az is 
eszembe jutott, hogy, mert hivatásos tanférüunak 
nem tartanak, hátha csak azért tartanak tanácsot, 
hogy megfogjanak engem az én beszédemben ’ ? 
Bármi czél vezette Önöket, a felelet elől nem té
rek ki!

Mint hi vatásos tanférfiaktól, elvártam volna 
azonban, hogy a föltett tételt határozottabban kör
vonalazták volna, inért tudniuk kell, hogy minden 
tantárgynak tulajdonképen más más tanmódja van 
s minthogy azt a tanító minden egyes tanulónak 
egyediségéhez alkalmazni tartozik, mondhatnék 
egy kiváló pedagógussal — akit < >nök minden
esetre ismernek — „A tanmód annyiféle, ahány 
a tanuló.**

Mert azon feltevésben vagyok, hogy Önök 
kétségbe vonják a pedagógia terén való tájékozott
ságomat s igy hivatottnak sem tartanak arra, hogy 
én birálatot mondjak valaki iskolájáról, sőt talán 
azt is felteszik, hogy azt se tudom, mi az a mód
szertan ; ezennel van szerencsém becses tudomá
sukra hozni, hogy a bánóczi tanitó tanmódjában : 
1 szőr tantervet, 2-szor: tanmenetet, 3-szor: tan
alakot és 4 szer : tanhangulatot, mint a tanítás több 
mozzanatait figyeltem meg.

Ami illeti először a tantervet, ennek keretébe 
beosztotta s egymásután kijelölte helyét azon tan 
tárgyaknak, melyeket az egyházi főhatóság által 
kiadott tanterv nyomán tanítania kellett.

Itt a jó eredmény czéljából szem előtt tartotta 
a tananyagot, tanfolyamét és tanrendet.

Ha pedig a tananyagról van kérdés, annyit 
felelhetek : föl vette a tanterv szerinti tantárgyakból 
azt és annyit, amit és amennyit a bánóczi vagy 
ehez hasonló más tótajku iskola szervezete és igé
nye megkövetel.

A tanfolyamnál betartotta azon neveléstani 
elvet: „menj közelebbiről távolabbira, egyszerűről 
összetettre, ismertről ismeretlenre, részről egészre, 
tárgyról a jelre!" Különben ennek további fejte*  
getése az egyes tantárgyak részletes tanmódjához 
tartozik.

Végre, hogy a tanrendről és tanóra beosztás
ról is szóljak : az évi tanítás tartamára az egyes 
osztályokra eső tantárgyakat a hetenként köteles 
tantárgyakra jó eleve beosztotta és kivetette s azt 
a tanításnál lelkiismeretesen be is tartotta.

Vagy arra kiváncsiak a tanitó urak, hogy 
minő tanmenetet használt ? Nem akarok itt széles 
mezőre lépni, csak annyit jelzek, — hiszen pteda 
gogusokkal van dolgom — a számnál, földrajznál, 
természetrajznál kötő-önalakulási tanmenetet hasz
nált. A nyelvtan tanításánál pedig analytikus tan 
menetet.

Avagy a tanalakra is kiváncsiak az urak ? 
Itt is csak röviden válaszolok.

Jó részben a nyelvtannál s kiválóan a szám
tannál a heuristikus tanalakot használta.

Végül a tanhangulatról is beszámolok. Ez 
nem egyéb, mint a tanitó rokonszenves személyi-
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•égé. Szívesen elismerem, hogy H bánóczi tanít" 
módszeréhez tartozott : a jó kedély hangulat. tanítói 
buzgalom, a tantárgyak iránti l«*lk«  'sedés, haza és 
egyházszeretete. nyájas megjelenés, jó magaviselet, 
erény- és igazságszeretvt.

íme a bánóczi tanitó tanítási ménlszerét ezek 
ben irtain le röviden ; mert azt hiszem, nem ki 
vánják tőlem, hogy az egyes tantárgyak tan mód 
jának részletes ismertetésébe bocsátkozzam, mert 
ez ennek a lapnak a terén kívül esik.

Azon kérést is intézik hozzám az urak : je 
lezzem a kitűnőnek jelzett eredményt is Ezt a 
dolgot kétféleképen lein t magyarázni. Azt értik-e 
alatta a tisztelt tanitó urak, hogy az egyes ínyen 
dékek érdemjegyét jegyezzem fel ? Vagyok Önök 
iránt annyi jóakarattal, hogy ezt nem tételezem 
fel. Inkább azt hiszem, hogy az egyes tantárgyak 
bój elért eredményt akarják feljegyeztetni. hogy 
igy az iskola szellemi állapota Önök által is kla>z 
szitikálható legyen ! Erre esak azt felelem : hogy 
az illetékes iskolalátogatóság annak idejében ki 
tűnő osztályzatot adott s a bánóczi iskolára vonat 
kozó tudósításom ezen i< alapszik.

fíúnúcxi Tiulófiitó.

Szerkesztői posta.
Kit'tlHfMÍ. Far****  kérilé-4 intéz hozzánk .Mondjuk 

tuey vájjon I’. bold.tff veh- ?“ Hát honin t tudnánk
lui ezt lUuifnioioUni ? Kérdezze inejr tőin, talán ő j*>l»l*ot  
tudja.

Aöf/Of/ó /. nm/mi n hl. >ulyo\«/kv ktván nem kir.ilyi 
tanácsos é- igy azok kik ezt állították, a fogadást iiie<.'nyert> k. 
Ha uiár azonban **n*ák  erről fogadnak. nx-geiiilifjük. Ii*»2\  S. 
érdemeit tekintve, n>«*gcr<lenielt«  volna a királyi tanácsosi 
czimet éa hogy még nem az, annak egyedüli oka *'  maga, 
mert csupa azerényMcgltől elhárította egy Ízben még
pedig nem is régen magától az ilyen nyilvános é« leg
magasabb helyen adományozni szokott kitüntetést azon indo
kolásai. hogy még korai I >»• hát a mi k*'-»ik.  az nem múlik.

liubiyh trilla. Mint latja, czikkét k*'*z**lIjiik.  \zt
caak mi sajnáljuk, hogy < ddig nem adatott alkalom a kegv< <ldel 
való uiegÍMiierkedé»re ; reméljük azonban, hogy ezen óhajunk, 
engedőimével teljesülni fog. Megemlítjük meg, hogv M egy 
rajta kívül álló ok miatt nem adhatta át nekünk dolgozatát 
előbb.

SztHirrlm hi/us. Minden olyan beküldött tudósítást, 
mely érdekkel bír, közlünk. Hogy azt a bizonyos hirt közöltük, 
emezt pedig néni, oka az. hogy az utóbbiról senkitől sem 
kaptunk értesítést. Azt |»edig e»ak reméljük, m m kívánj < 
hogy e miatt odautazzunk ? Ha van közölni valója. tessék 
beküldeni.

ItillUiiZ. \ mint tudni mélt '>/t itik a -.• ■ rk*  -/.1 
csak a lap szellemi részéért felelőn és « sajtóhibákért nem 
Epén azért, átadtuk levelét akiadóhivatalnak. Abban tökélete 
aen igaza van. le.gy kellemetlenül hat a sok és érteleinzavar<> 
sajtóhiba. de hát azt mindenki tudja a ki hirlapot olvas 

hogy annak nem a közlemény Írója az. oka.
PiZOHítff Inteti it. \. szarnia kesén n e : talán a i >\ó 

héten.
II fínZ .hlol/. A lenti üzenet önnek is »z.d .i/./.al a 

hozzáadással, hogy gyakrabban is felkereshetne közleményeid el.

Felelős .szerkeszt*':  (Iái I Uhuim.

Kiadó-tulajdonos: l.iiiitltsnia h It.

Nyílt-tér.
Ezen rovat alatt k..zl.*ttekért  nem vállal felelősséget <4

Válasz
Hutka Józsefnek a .E. /..“ lea'közelililii szá 

mában, a _N.viltt.-r- rovat alatt megjelent sa n.im 
Táskái ertekezleti gyűlésről a .Zemplén- nek irt 
tudósításomra tett észrevételére.

Mindenek előtt kijelentem, bog*  Hutka József 
urat igen jól ismerem. Ismerem pedig olyan ént 
bérnek, ki énjét azokon igyek-zik mutogatni, ki 
két önmagánál sokkul gyöngébbeknek hisz, és 
akkor lármázik legjobban, midőn valakit azért 
kell tiilkiabálni, mivel talán az a valaki igazai 
akar mondani. Igen sajnálom, ha Hutka ur előtt 
nem tudtam ngv feltűnni, hogy legalább némileg 
erősnek látszani; de azt még jobban sajnálnám, 
ha oly éktelen kitakadásokra. mint a minőkkel 
nevezett ur engem *>:„nr7yew/ <w». N v iltt. rl.. n hol 
piaiig a kocsisok is polemisálhalnak támadott, 
egyáltalán okot adtam volna. Aln. aki kötekedni 
akar, az ürügyet könnyen találhat llmka urnák 
p- <lig ngv látszik más ezéljn m in volt. 
.lert az idézett közlemény o róla azt mondja, hogv 
ő ,az ügy mellett küzdött.- A többi „ reá egvái 
talán nem. egyházára pedig csak annyiban vonat 
kozik. amennyiben elsőnek van kitüntetve azok 
között, amely egyházak a tanítói értekezletek . Ilá 
tásat megtagadták. Ez pedig igaz. Könnyű . Is,.... .
lenni, hiszen csak kettőn vannak az egész mezőn ' .\ 
sajtónak kötelessége a testület, k és közszolgálatban 
álló egyesek eljárását figy. lemmel kisérni. Én m in 
irtain egyebet, mint igazat; az igazság kimondása 
pedig sertést mm képezhet. Ennek folytán llmka 
urnák azon állítása, hogy a „Z.-inpl.-ri - 24. szá 
mában a bánóczi egyházra vonatkozólag sért.'-s 
közöltelett, egyszerűen m in igaz.

A bánóezi egyház elkövetett hibáját az I s* *5  
évben megadott ellátással részi....jóvátette serről
sem a tanítói értekezlet, sem én magam m. g m m 
feledkeztem, a mennyiben az értekezlet alkalma 
val azt az egyesület nevében személyesen kö.zöii 
tmn meg de megköszönte ugyanakkor az elnök is 
llmka lelkész ur előtt. <'zólom volt a bánóezi egy 
hazunk akkor nyilvánított jóságáról nyilvános utón 
I. megemlékezni. <le a .Zemplén- t. -z.-rk.-ztoje

közleményemet mellőzte ; a ..s.inispalnki Lapok" pe 
dig - ha mrybizhathin nttL k> :.<• b-ht-tm yian nem 
csal a küldőit tudósítást es ik kivonatban közölte.

Hutka ur szük'tgcsn.k latja az én emlékező 
tehetsegemet „iiirylazhatian’' nak nyilvánítani. Hogy 
valami rendkívüli szellemi erővel rendelkezném, 
azt nem állíthatóin.' de hogy • mlékezö tehetségein 
teljesen megbizhatlan volna. azt még <’n idáig in in 
tapasztaltam és hajlandó vagyok hinni, hogy Hutka 
ur sem. Nagyot akart mondani > hogv n*  m sike 
riilt, állítása m in felelvén Illeg a való-ágnak ngv e 
tisztelendő ur ? annak csak a j" Isten az oka! Lég 
alább az én ni« gbizliatlan emlékezőtehetségemmel 
ngv emlékszem, hogv e niegbizhatlan emlékező te 
kétségre Hutka ur egv alkalommal a jelenté ivek 
kitöltésénél/ igen is rá v<ilt szorulva s nemcsak 
elöltem, de má-"k előtt is tett nyilatkozata szerint 
,, nélküle nem telelhetett Volna Illeg- küldetésének 
Hiszi még Hutka lelk< -z nr. amit irt az én emlekez." 
tehetségemről? Ha igen, azon esetben más alka 
lommal szívesen szolgálok más p Idáxal.

Hogy a bánéiczi egy Il i többé nem látja el a 
tanítói, értekezletet azt elhiszem ; <l«*  azt is hiszem, 
hogy csak addig az ideig nem. mig liszlelondősé 
ged vezeti az egyház iigveil. már pedig Bánóezra 
is rászállhat s év alatt a szabadulás angyala!

A vendéglátást semmiként sem hint kiéi" 
szakolni. \ tanító «'rfck**zlct*  k ellátása • z idő 
rint az egyházak erkölcsi kötelessége. Ha a tani 
tők saját jószántokhól saját érdekekeik < lőny<re 
tömöriiliwk. akkor ám goudoskodjanak saját ellá 
tásukról ; d*  midőn az «‘gyliázliatóság rendeli, hogy 
a tanítóság gyűlések*  t tartson azért, hogv magát 
képezvén, a felekezeti iskolák javát inkább szol 
gálja : azt hisz*  ni. méltán kívánjuk, hogy legyen 
gondoskodva oly eszközökről, Im it ekkel az egyház 
hatósági rendelet keresztülvihető. Es midőn az ér 
|ekezlet*  k megtartása elrendeltetett, az egyházak 
jótékonyságához volt vei ve a remény, valamint a 
tanitók is azon esetre számítva alakullak az 1S7<>. 
évben testületié, lia az egyházak a kívánt ellátást 
megadják. Az esperesi hivatal a jelzett évben bo 
csátott ki ♦*  tárgyban körlevelet. Talán Bánocz.oii 
i> járt ez a körlevél !

/íz tibarm tanítót t-ftekezltttk •••iiinénitlyikélif 
/« v<m sZ'U<i a krtt< .‘tutik'. \ s'.alóki botrányos |efo 
lyásu gyük éről hallomásból bírok cs.ak tudomással, 
mórt ott jegyzőköiiv v n> ni lelt felvéve, én pedig 
még akkor Ben gvármegv <'l>en működtem, t*  bál 
arra iniybizhafinni m-m »‘ml*  k*  zli*  lom. Különben az 
utóbb jelzett s két tanitó szeméiv»*>kedéso  miatt 
támadt szoniorn < inh-kii gyűlés elvett méltó liirá 
latát. mely, n akkor is Hutka ur nevetett legna 
gvobbat. \ hivatkozott málczai liirnevo ebiről 
sohasem hallottam.

Azt egyáltalán nem hiszem, hogv csak én 
magam járok világosságban s mások a sötétségben 
botorkáznak. Mátrámról töldwt nem hiszek, mint 
amennyi vagyok. Es hogy a támadások * II*  iieben 
védel. nire kelek ugy a magam, mini ianitólársaim 
s szent ügyünk mellett, azt tessék önérz« tömnek 
tulajdonitaiii, mit a tiszteh ndő urnák egv egv m<> 
sólyáért .•> kezszoritás.H-rt elállni sohasem fogok. 
I öbb nem. de kev rs. bb >eiu vagyok annál, mint 
amennyinek magamat tartom. Hogv ez illeni)viben 
áll. azt az elfogulatlan jobbak Ítélet.*  határozza 
meg és tisztelendő ur. kinek roszakaratu kicsiny 
les.-t isin *r*  tsegűnk óta esakn ni mindenkivel szem 
ben tapasztaltam. M*  g kell ám p gveznüiik. hogv 
egy ember né/.ele nem világnézet.

Hogv a gyűlésről ki írjon tudositast ? Bocsásson 
meg h-lkész. ur. » / ügyben a tanítótestület senkitől, 
legalább t hitol nem kér tanácsot. < ismerjük mi 
saját emb.-reinket. Szives.m felkérnék mi tiszteién 
ilos.'gedet a riport. rs'gr.*,  de kérem mi am 
bitiósus ernlnrek vagyunk, kik megkívánjuk, hogy 
a gyűlésünkről k**z*»lt  tudósítás ne a „Nyilttér" b«*n  
j-hiijék meg, márpedig- ugv látszik llmka 
ur annyira nein s/.okta megválogatni kifejezés, it s 
annyira szeme|yrsk**d*t.  hogv közleménye a „Nvilt 
tér“ re szorul.

Ez.-k mán a im'lv. ii tisztelt olvasó közönségre 
hiz.oin annak m*  giteles. t, hogv hivatott birlapiro 
llmka .lo/sel. bánóczi lelkész, urnák volt e oka 
engem kicsinylol. g támadni, \ agv mm?! Bizony 
meggondolhatta volna llmka ur. hogy m m érd. mlett 
kit.j. /. sekkel bántani azt. ki tisztán a tanitó 
t*  stiilet masit i-.i folytán és innak érdekeit munka 
Iáiul., fog tollat s igazat in*  r mondani : minden 
esetre iiidokolatl.in. sof r..-z.*d<aratii  eljárás.

Meg azt jelentem ki. Iiooy azon m in remélt 
• s. tbeii. Ili Hutka József, bánéiczi lelkész ur e 
n. in t l. gge k. |i. ni. s eiivelgést tovább folytatni 
"li iji ja. eng. ni mimi annyiszor a küzdelem t< r.'*n  
1"g találni, m*  ívről hogy ki k*  rül ki győzelemmel, 
azt az ido inajd meghozza Én igazán mondva 
igen sajnálom, hogy egykori papommal ily. n vitat 
ko/axbn kellett b lesátkoznom s hogy a törülköző 
in m l. liet szebb a mosdónál. Mindenesetre s/o 
",.nr" I”;I«L. a pap él |.U1itó közölt nálunk létező 
Mszoiiyrol. ( sak mulattassuk magunkat és a kő 
zonséget egészen a megbotránkozásig !

Magamai llmka lelkész urnák jobb indul. 
tab.*»  ajánlom > maradok

Abarán, l s'.»7. június hó 2‘J én.
Fábtón Isfrán, 
abftnii rr. r,f. (itiiihi.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.

a

N.-Mihályi sörfőzde és malátagyár.
\ an szerencsénk a n. é. k*>z*"»liss****'  szives 

tudomására Imztii. miszerint f. év julius lt<í 
l .tél sörgyártmanyaink árusítását * 
, ■ I-<'í Zemplén" kiaib'hivatalával átél lettben
lek vő

I Klein-féle sörcsarnokban ■
következí*  árak mellett eszközöljük:

4
8

12
14

pohár jégbe hűtött sör 
korsó „
üveg ..Bock' -sör
liter sör utczai kiuérésbsn

Tisztel' Itel

Nagytnihalyi sörtőzde es

kr. 
kr. 
kr. 
kr.

I
1
I 
I

malatagyar.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY TÁRSULAT BUDAPESTEN.

lile

GÖZCSÉPLÖINK
tókéle’esséií legmagasabb fokán állanak.
Magyarország h gnagyolib és egyedüli

gazdasági gépgyára.
■Iv a gazdálkodáshoz szükség*  s összes 

gazdasági gépeket gyártja.
Részletes árjegyzékkel és szak La vágó felvi 
lágositással sziv. s. n szolgálunk dijinenfobPii. 
Minden hozzánk intézett kérdezősködésre 
készséggel adunk kimorilő és felvilágosító 

választ.
Felsómagyarorszag vezerkepviseloje :
K L E I1T M I KI S

Nagy-Miliályon Barnaí-szálloda 2. szám.

;ít

A iiviíii idény tttrlainn .tbilt az általunk 
bérelt kö fürdőben hideg

kádfürdő- és zuhany jegyeket 
is árusítunk és pedig, hogv a n. é. közönség 
rokonszeiivev el találkozzunk, a következei bér
leti árakat szabjuk.

10 drb. jegy 3 frt 20 drb. jegy 5 frt.
Az ekképen váltott fíir<|öjeg\ ek másra 

nem rnliázliat<»k.
A ii. e. közönség pártf<.g:ísáert esd.

A nagymihályi közfürdő berlösége.

Társaskocsi közlekedés.
I isztrlethd hozom a nagyérdemű kö

zönség l». tudomására, liogv

Ungvár és Nagy-Mihály között

Társaskocsi

é/7.-. /?7 if őr.

podgyasz nélkül

(/.

létesít et teli i.

Indul fél 6 órakor reggel Ungvárról. 
Sztibi fhiczi fi éil,-. f(. f. s ői ftktfr. 
X.-Mi hú! Ilin .. IQ
N.-Mihályról indul fél 1 órakor d. u.
S:;i>bráinxi’fi
I 'iit/rfiiTtt

TZ I
Szobranczig
Ungvárlól-Nagy-Mihályig „ „ 1 frt 20 „

Podgyasz ara súly es nagyság szerint.
I'lszjelettel

G-rosz X_*ajos.
lársaskocsi tulajdonos.

80 I
1 írt 20

k r


