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SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap szell«mi részét illető minden 

közlemény intézendő : 

Torök-utcza 220 izam.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ:
Egész évre .4 írt.
Fél évre . . . 2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Ek’.ve*  szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeam&n B. könyvnyomdája.

A munkás kérdés és a vallásosság.
A problémák között, miket föl világoso

dott korunk megoldani törekszik, a inintkás- 
kérdvs az, mely legélénkebben foglalkoztatja 
az elméket. Kibékíteni a munkást sorsával, 
enyhíteni sanyarú helyzetén, szerezni számára 
megelégedést: ezek most a napirenden álló 
kérdések, inelvekkel a parlamentek, nem- 
zetgazdáiszok. g\ártulajdonosok és egyéb 
munkaadók egyaránt, foglalkoznak.

Hogv e kérdést felkarolták, azon nincs 
mit csodálkozni. Mert mig egyrészt a mun
kás-osztálynak lezajlói mozgalmai megdöb
bentik a társadalma jövője fölött aggódó 
egyének kedélyeit : addig másrészt az érző 
kebel őszinte részvéttel tekint a sanyarú 
helyzetre, melyben a munkás-osztály itt-ott 
sinylik.

Nehéz munkában tölteni el az egész 
életet, a jobb jövő és szabadulás reménye 
nélkül — igazán kétségbeejtő helyzet. S ezt 
vallás nélkül enyhíteni, merő lehetetlenség. 
Csak a vallásos munkás, a ki tudja, hogy 
fáradozásainak gyümölcsét nem itt. hanem 
ott. az örök hazában nyeri el. lehet meg
elégedve életével. Csak az ilyen munkás 
nem áhítozik más nálánál szerencsésebb ha
landók jólétére. A nép vallásos meggyőző
dését keli tehát ápolni, s a társadalom min 
den közegének odahatni, hogy a vasár- és ün
nepnapi miinkasziiiiet szigorúan betartassák.

Az iiimeptartás törvénye az egész mun
kás-osztályt felöleli. Gondoskodik arról, hogy 
egyrészt a hatnapi munka következtében 
elzsibbadt teste nyugalmat élvezzen, más
részt. a köznapi élet özönébe elmerült lelke 
időt, találjon feltekinteni az égre, hogy em
beri méltóságáról és magasztos rendeltetésé
ről elmélkedhessek.

T A R_C Z A
Mese.

Mutatvány Kriizavlyi Erz»ike könyvéből.

Járta egy ember a világot, 
Kereste lián a boldogságot 
Szilnetlrnül, nappal, meg éjjel, 

Kutatta bán.
Kereste lázas szenvedély Igei.

Héjáit miatta síkot, erdőt.
Lába alatt hagyván a felhőt;
Az égbe nyúló bérezek ormán 

Kutatta hőn,
Kereste mindenütt egyformán.

Leszállt elrejtett völgy ólrbe; 
Pihent pyramisok tövébe ; 
Hallgatta tengerek zúgását 

S a madarak
Szerelmes édes dalolását.

Pióbált szeretni lázzal, hévvel; 
(h'iilteit, ego szén vedelylyel ;
De nem tudott! De boldogságot 

E földön át
Csak nem talált, sehol se látott.

Es kezdte hinni, hogy az elet
Nem nyújt csak lai- s baj-kevertk< t 
S a boldogság csak pár aféle 

Poéta fej
Ábrándos képzelt érzem? nye.

*A boldogság csak túl a írtén, 
zl föld alatt, a sir ölében 
Található majd fel örökre." 

Gondolta ö,

Igazán, csak az i*t.  ni höh-srség sajátos j 
jellemvonása az. midőn a kettőt összeköti : a 
lélek nemesítését a test nyugalmával. E 
kettőn sarkallik a munkás-osztádv és a tár
sadalom java.

Hiába okoskodnak azzal az ümieptar 
tás ellenségei, mintha t iiiunkaszünet hát
ráltatná az anyagi haladást. Okoskodásukat 
fényesen megczáfolja korunk egyik legha
talmasabb népének anyagi helyzete. Anglia 
hatalmas kereskedő nép * az. mely az Oczeá- 
nokat lobogoixal. a szárazföldet gyarmataival 
árasztja el. Már pedig e nemzetet főleg a 
vallásosság jellemzi és azon szigorúság, a 
mivel a vasár- és ünnepnapot megtartja. 
Ezen hatalmas népnek evékeny. de szerény 
fia. kinek az „idő pénzC*  tisztelettel es hódo
lattal vonul vissza, mihelyt a templomba 
hivó harang megkoiidul. Ezen nép városai
ban ilyenkor az üllő és pöröly azonnal el
némul. kocsizörgés nem hallatszik, a posták 
szünetelnek és a vonatok is csak itt-ott köz
lekednek.

Sajnos, hogy sokan nem akarnak pél
dát venni ezen gazdag néptől. Nálunk vasár
éi ünnepnapokon nemcsak minden nagyobb 
városban, hanem legtöbb tahiban és pusz
tákon is hétköznapi dolog folyik. Nyitva 
vannak a műhelyek és gyárak. Köznapi 
muiikazaj a köztereken s rakott szekerek za
jos végig vonulása az ulczákon. \ ajjon e 
mindegyre terjedő iinneptörés a vallásnak 
nem nvilt. megtagadása-e ? Minél tovább tá 
volodik el egv nép az isteni fénytől es jó
ságtól. minél szilajahban dobja el magától 
a vallásnak üdvös fegyelmét, annál maga
sabb lángokban csapnak tel szenvedi Ivei, 
melyek erőszakoskodásra ösztönzik es sze
rencsétlen mozgalmakra sarkalják.

A múltnak története szomorúan hizo-

,S fegyvert fogott’, magát megölte.
S must nem tudom, hogy lent a sírban 
Az emberünk hogy és miként van. 
Eellelte-é a boldogságot,

.I mily után
Ott fent, a földön úgy sóvárgott?

Di- éjjel, mikor a hold feljö: 
Sóhajt bocsát az esti szellő 
S mig sírján a virágot költi : 

Ez a sóhaj
Úgy tetszik, hogy a sírból jön ki! . . .

Krüzftelyi Erxníke.

A szép asszony bosszúja.
< »tt ült a szép asszony ingerlő pongyolájában, 

_  ölében az elkényeztetett mopsz, finom alkotása 
ujjaival szórakozottan játszik a szép állatocska 
selymes szőrén.

Épen a bál fáradalmait piheni. Hosszú, bár
sony pillái el-eltakarják az észbontó szempárt, bí
bor ajkai remegnek rozsás fiilecskéiben m*g  most 
is zizegő keringő bájos dallamaitól. Egsön-thaja 
tömött fürtökben ömlik hónyakára, keble az átélt 
izgalmaktól nyugtalanul piheg. < hifeledten mereng 
a báléj emlékein.

Hisz ott volt az annyira gyűlölt Zoltán. Jól 
esett lelkének az a bosszú, a mit rajta állt.

A város intelligeniiája mintha össz*b*-széll  
volna, tömegesen jelent meg. Mikor a terembe le
pett, szemei titokban Zoltánt kerestek, hogy «-sz 
Élhesse, mily nyugalommal nézi, ha egykori írná 
dottját hódoló itd vartoktól körülvéve látja. — A 
szép asszony azon szilárd elhatározással ment a 
bálba, hogv Zoltánt végtelen közönyösségével vérig 
bosszantsa. < >h milyen édes a bosszú ! Észre som 
fogja őt venni. ...

S a mint a szépségéről és jóságáról híres fia

nyitja, mire képes egv nép. melynek leiké
ből az ünneptartás szükségének érzete s ev
vel a vallás tudata elszállt. A franczia for
radalom epizódjai akkor érték el réinletes- 
ségiik tetőpontját, midőn a vasárnapot, az ősi 
vallásnak eme diadalnapját, kitörülték a nap
táriad. A nép. mely eddig sem ösmert ha
tárt az erőszakoskodásban, ekkor tört ki még 
heveshben s ekkor vetkőzte le egészen em
beri méltóságát. Es midőn komolyabb és 
higgadtabb férfiak ragadták magukhoz a 
kormányt, első gondjuk volt a vasárnapot 
újra behozni.

Ha tehát megakarjuk oldani a munkás
kérdést, ha biztos anyagi haladást akarunk 
létesíteni : mindennekelőtt az ünneptartás üd
vös törvényeinek pontos megtartását kell 
sürgetnünk.

Mennyire üdvös, következéseiben meg*  
becsiilhetetlen törekvés lenne, ha vidékünk
nek hivatalos és társadalmunknak magán 
közegei arra munkálnának, hogy a vasár- és 
ünnepnapi munkaszünet pontosan megtar
tassák ! Az ilyen buzgóság az egész társa
dalomra fölötte hasznos és megbecsülhetet
len hatást gyakorolna,

Gál Vilmos.

Kapcsolat a földművelés, ipar és 
kereskedelem közt.

A legrégibb időkben az ember csak oly fog 
lalkozásokat folytatott, nielv által mindennapi ke
nyeréhez legkönnyebben juthatott. Ezen foglalkozás 
pedig a földművelés volt. Ezen foglalkozás a né
pek anyagi jólétének egyik kutforrása. Megszilár
dítja nemcsak az állami együttlétet, hanem egy
úttal a családi élethez való ragaszkodást is. Elö- 
mozditja az állandó letelepedés folytán a lakosság 
szaporodását, minek következtében a föld termő 
erejének teljesebb kihasználása és ennélfogva a

tál özvegy a bálterembe lépett, mint a méhsereg 
királynőjüket, úgy fogta körül e szép asszonyt a 
sok hódoló. És ő ezen elismerő tisztelettel meg 
szokott hízelgő mosolyával fogadta. De akit az 
udvariasság mintaképének ismertek, s a ki figyel 
mellen még ellenségével szemben sem volt soha, 
Zoltán, nem jött üdvözölni. — S ez feltűnést kel 
tett. — Egv híres szépség mulattatásába látszék 
elmerülve. A szép asszony mindjárt észrevette. S 
a mint látta, milyen édes mosollyal fogadta a le
ányka Zoltán csevegését, a féltékenység majdnem 
őrültté tette. A város kikiáltott Don Jüanja köze- 
l* ‘*l«  lt, a szép asszony lebilincselő mosollyal fogadá 
üdvözletét — s a hiú szarka fogva volt. A kik 
bolygóként vették körül irigykedve engedték át a 
szerencse fiának és elszéledtek, mint a pillangók.

Zoltán figye lmetlensége vérig sérté a hiú 
büszke szép asszonyt. Mindig azzal a kiállhatatlan 
leánnyal tánczolt! Még ha unokahuga volt is ! Eh
hez kevés egy asszonyi szív, hogy békével elvi
selje. Ez visszatorlást kíván. A bosszú, az elkese
redettség könnyűit alig bírta visszafojtani. A város 
Don .luanja diadallal vitte karjain a különben 
hozzáf*  rh*  tétlenül büszke szép asszonyt. S vala
hányszor Zoltán feléje tekintett, olyan édes óda
engedéssel lejtett tánezossa karjain.

A szép asszony árnyas pillái alul villámok 
ezikáztak. Diadal ezer diadal! Zoltán gyűlölettel- 
jes pillantásokkal kisért*-  mozdulatait ! Mint egy 
véletlenségból Zoltán felé t*  kintvtt, kinek megvető 
és szánakozó mosolyára hideg, löl sem vevő da- 
ezos arczczal felelt. A keringő dallamai olyan édesen 
hangzottak, oly kéjes izgalomba hozták idegeit. < >li 
mint szer*  lne a gyűlölt ember karjain lejteni. Mily 
édes mámort érezni a végtelen gyűlölt s mégis 
óhajtott Zoltánnal körüllebegni a sima parketten. 
Azzal, a kiért minden kis izma remeg. Oh, mint 
gyűlöli azt a nőt, a ki Zoltánt fogva tartja !

Mikor Zoltán őt nézi, a hiti, kaczér nőt, a 
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told termékeinek nagyobb értékesítése válik le 
hetővé.

De a földművelés a gazdasági élet fejlődése 
terén is jelentékeny haladást mutat, a mennyiben 
az ipar és ennek következtében a kereskedelem 
bizonyos fokon Való fejlődését tvs/.i lehetővé.

Nézzük tehát, mily ka|Msolatban van a föld 
művelés az ipar és kereskedelemmel. A földmű 
veién üzésélnza földművesnek bizonyos eszkö 
zökre van szüksége, melyeket azonban ö nem ky 
pes elkészíteni. < >ly egyéntől kell tellát eszközeit 
megszereznie, kinek ismét < zen eszközök elkészi 
lése a foglalkozása A ki bizonyos eszközök ké 
szitésével továbbadás egáljából foglalkozik, iparos. 
Ipar nélkül tehát földmivelés el sein képzelhető. 
E két foglalkozási ág egymást kiegészíti. A föld 
művesnek nagyon sok oly eszkö van szüksége, 
melyek nélkül’ a född megműveléséhez hozzá sem 
kezdhet. Kétségtelen, hogy mindazon földművelő 
népek. melyeknél az ipar nagyobbszerű fejlődésé 
nek akadály áll injában, '/• gény< k. Say mondja 
erre vonatkozólag: .A legegyszerűbb városi lakó 
az ipar által sokkal t«»l»L kényelemhez jut. mint a 
vad törzsek királya.“

Mennyivel könnyebben lehet földművelés, ipar 
és kereskedelem által gazdagodni, mutatja azon 
körülmény, hogy nem azon népek a legazdagab 
bak. kik a t< rmékciiv föld' két lak ják törökök, 
görögok. olaszok hanem azok, kiknél az ipar és 
kereskedelem nagyobb fejlődésit angolok, németek, 
hollandok, francziák stb. Az ipar a földműves 
terményeit nagyban növeli. Fokozza továbbá az em 
bér önállóságát, mert az iparos megélhet a nélkül 
is. hogy csak egy kis darab földbirtoka volna. 
Az ipar annál inkább előnyös foglalkozás, a meny 
nviben az ipari termék nincs annyira alávetve a 
természet szeszélyeinek, mint a mezőgazdasági 
termék.

Ha a földműves megveszi pl. ekéjét az ipa 
rostól, est reközwtités. azaz kereskedők ni jön létre. 
A hol a földművelés és ipar a fejlettség magas 
fokán áll. ott okvetlenül kell, hogy virágzó keres 
kedelem is legyen, mert a hogy a virágzó föld
művelés el nem érhető ipar hiányában, ép ugv 
Ginu nem állhat mindkét foglalkozási ág kereske 
delem nélkül. Ezen három foglalkozási ág egymás 
nélkül nem virágozhatik. egyik a másiknak mint 
egv kiegészítője. Sokan azon okinál, miszerint a 
kereskedő uj javakat nem állít elő, nem tekintet 
ték foglalkozását produktívnak, hanem azon elő 
Ítéletből indulva ki. hogy a javak kicserélésénél 
az egyik csak annyit nyerhet, a mennyit a másik 
vészit, a kereskedőt hazug, csalónak és inegvc 
teudö egyénnek tartották. Azonban azt nem vették 
tekintetbe, hogy a gyors áruforgalom következté
ben a javak értéke tetemesen gyarapodik, inig 
ha kereskedőiéin nem volna, mit csinálna Khina 
ez Japán theájával, Amerika és < Oroszország lm 
zajával, hazánk lisztjével ? Mit csinálnának az ül 
tetvénvtulajdonosuk ? Ha • zen kérdésekre meg 
felelünk, fogjuk belátni a kereskedő lem nélkülöz
11 • U II' IISI I .

De a kereskedés nemcsak az anyagi javak 
mennyiségén- van hatással, ham in egyszersmind a 
cultura fejlődésére is.

Mindezekből láthatjuk, hogy földül Ívelés az 
ipar és kereskedelem hiányában m in létezhetik és 

szép asszony arczán mennyei boldogság tükröző 
dik, inig szivében a harag és féltékeny ség fúriái 
tombolnak. A zene bűbájos szép hangjai > a tánc/, 
heve nem ragadják el, de arcza mosolygó. — ró 
z&ás pírban «-g a féktelen harag pírja az!

Beállt a azünóra.
A szép asszony látja, hogy Zoltán nem tágít 

uj isnierettségétől s hogy a zenészek Zoltán meg 
hagyására húzzák rá :

Nem vei meg engem az i-ten 
Hogy ftseretót máM kerentein : 

íiagvtál el nem én téged, 
I iehl.^1.’ volt a hihéged •

Legyezője mögül észrevéve Zoltán ajkain a 
czf-lzatos mosolyt. » mi inegfullással fen vegeié a 
szenvedélyes nőt.

Ali ' tehát nem elég a kimutatott köz.önvös 
ség. a feltűnést keltő rszre sem vevés. haliéin 
még az ilyen dalokkal is bosziti ot ! a hálátlan !

Ingerlékenysf-ge már régen hazamenni kény 
szeritc a szép asszonyt, mert ennyi keserűségét 
kiáltani lehetetlen. I fenékig akarja ürita-ni a 
kes. rüs. g poharát. Megvárja, mennyire k.-pes Zol 
tán. Milyen gyönyörrel szemléli az az embertárs 
nőjét. Hogy elhainiozza figyelmével, inig •• felé 
egv árva pillantást se ver!

A szép asszony kaczér pillantással kéri föl 
udvarloját. ki a zenész- km k egy darabot párán 
csői. A l)on Juán boldog, hogy az elragadóan s/.ép 
asszonynak szolgálatára állhat. II iszeu az egész vá 
ros uj hódításáról beszél. A hangok zűr zavarából 
fölhangzik a hegedű panaszos, szemrehányó lm 112ja :

K'-ts/a-r ii\ ihk M -tk
Szorettwlvk kedve*  nW.*átn  loabri : 
Megbánod még még eng.-tm-t
l»e "/.ivemnek kétezer nyílni nem lehet.

s a mint a dal megszűnik, Zoltán int. re 
fölhangzik kesergően, bánatosan :

Csalfa '/.mii «zé|.

viszont. Számos példát találunk e tény bebizonyí
tására a kereskedelem iőrt«-net<-beii Voltak .illám 
férfiak, kik mindhárom foglalkozási ágai gondol 
ták a gépek gazdaságának felemásául. így a mer 
kanlilisták szerint csak a kereskt •delein cs evvel 
kapcsolatban a pénz a meggazdagodás kútfeje es 
föténvezője, a phiziokrata elvek Ilivé a földmű
velést tekinti annak és miután ezen elvek Ili vei 
csakis a kereskedelmet, illetőleg a földművelést 
ápolják es gondozzák, ergo mm is volt ezen kor
ban virágzó ország. A Imlvcs utat Smilh Adám 
találta Illeg, azon elvet állitván hl. hogy u ii'-pek 
gazdagságát és jóllétét csakis az áltál mozdíthat 
juk elő. ha a földművelést, ipart és kereskt ih-lim t 
kajM-sol.it bán fejlesztjük.

I,- gyűlik azon, Imgy e három foglalkozási 
ágat minél jobban elmozdítsuk s a tökély legma 
gasabb fokára emeljük. Irányuljon minden igye
kezetünk oda. miszerint * retet! hazánknak fold 
művelését iparát és kereskedelmét minél jobban 
tökélvtcsifsíik. Hassunk oda, hogy szorgalom <-s 
munkásság által hazánknak jo polgárai legyünk. 
Kövessük nagy Kölcsevnk ama mondását: „Hass, 
alkoss, gvarapits és a haza fényre derül.*

Il’r/a: Jówf.

Autonómiai gyűlés.
A nagymihályi gör. kalh. hitközség f. hó G án 

tarfotta meg autonómiai közgyűlését, m lyn-k tárgya 
volt: az országos kalh. autonómiát szervező kong 
resszusba küldendő világi képviselő választására 
vonatkozó előinté-zkedések megtétele.

A gy ülés lefolyásáról adjuk a következőket. El 
Uoklő Z//ec7/>ó János h-lké-s ' az egybegy ült hívek' I iid 
vöz.ölv előadta a k--zg\-ülés tárgyát, majd Imzgo-ágra. 
érdeklődésre és < gveb rté*re  kén»• a hiv.-ket. a 
közgy ülést megnyHoltnak nyilvánította.

Ehlök imlitvánvára a közgy ülés ezen alkalomra 
jegyzőül AikIr> '/• József segéd lelkészt. a jeg\ u
könyv hitelesítésére pedig Itos/.rrtcs János és 

László híveket kófic fel.
Elnök felhívására a jegyző I lolvasta a vá 

laszlásia vonatkozó szabályrendek |. t. iin-lvm k tar 
lábnál az elnök élőszóval is előadta, ezután lel 
szólította a híveket, hogy a szabályrendelet érlel 
lilében a választok összeírását, a választás halár 
napjának kitűzését és a sza\azatsz.edést teljesito 
ötös bizottságot válasszák iii'-g.

Az ötös bizottságba megválasztottak rendes 
tagokul: lhlKÍtk" Jállos helybeli lelkész. . I
József si-t'édlelkész, I "'//// János ügyvéd. (hint 
László áll. tanító, Sznlxi M ik lós iparos; póttagokul: 
I.lisztőfi László. A'oyy György. Ko.ma András. 
/.silti'iii/ Sándor. Hi»szi><>>l<ir Mihály. >s l.tf Jenő.

Az ötös bizottság '-/illán egy külön helyiség 
ben alakúk*  ülést tartott, im lynek beföjezése után 
elnöki" lelkész a közgyűlésnek a következőket 
jelentette be :

1 A bizottság elnökül ///imVZő János lelkészt, 
jegyzőül ,\mli-i-jezii József segé-dlelkészt választotta 
meg.

2- A választók összeírását még a mai napon 
jul. •». <1. u. 3 órakor megkezdi és f. hó K án 
este ti órakor befejezi.

3» Az összeírt választók névjegyzéke S napon

Hogy nem szeretsz, m.i jd megl.ám'd
Soha -em le*/,  ilv Ilii párod.
Soha *em  lesz ilv Ilii párad.

Az álnok ! kétszínű! Még ő panaszkodik, még 
ovádol ! O, a hazug!

Meg egv köteh-zo, sokat ígérő mosoly a szép 
asszony részéről s h- agja ráz- nditteté :

..lla Imne/aiel al<lak"iu<>n egv este.
Meglátnád a Imhánafnt lefestve:
M. glatliadn.nl két halovanv «-r< zamat. 
Ki-ioive*  sz.emim l mint Bulláitok ntánirtd.

Milyen siron. milyen megható bánatosan zug
nak a burok I.' milyen er/.o szív kesereg vesz 
tett párja után ■ n dallamokban \ sz<íp asa on) 
pilliin Ilu iii u.- |.|. ragyog. S ab, ZoltAn . zt ősz 
levette! X. ni. nem mai a.lleelli u tov.jliI,! Haza, 
haza! Hogy égető könnyűinek szabad folyást en 
getlhcssen.

8 1 * -p asszony sietv< menekült vissza ma 
gányába, hogy ,,it kisírhassa magát.

'•II iill bái'oiiy p.imlazi.-in, az éj hátralévő 
részét n.di. z zomlok közi tölti .d Ah, lm niivi ke 
seriiseiret el, néhány na|> és egy l.áléj alatt !

F.s .jen,- mez eovszer. valaha az annyira 
gyűlölt ember?! - Éjtnapot ezen tépelődéss.l 
töltött el.

. • Szollal,.ánya etn névjegvet nvujtott át. 
A ■ ép asszony a f.dimlnl.jsté.l reazketve vett.- át. 
Ez. o. < itt tolt a kárty án Zoltán neve. Szive láza
san Vert s feledve Volt I.OSSZIl és gvíllölet, félté- 
kenis.'.o és mezsértett liiuaág. X. liánv perez 
telt b. l. , inip felindulását leküzdhető, beíé-pelt az 
annyira gyűlölt, de té-lve szeretett Zoltán. . . .

. A kieiigesztelödés jelenete után boldogan 
eseveot.-k a pár hónap mnlva végbeinemí esküvőjük 
r.d. Milyen dráirn, óhajtva várt nap az! Végre az. 
Övé lesz az. anny ira lelteit emla-re. Ezután már 
nem bitorolja senki szép leánva, asszonva !

C'orr/H. 
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át a paroehiális házon nyill helyett ki lesz, függesztve, 
a iiol azt mindenki megtekintheti s az ellen való 
felszólamlását a bizottság elnökénél szóval előter
jesztheti vagy Írásban beadhatja.

d A netaláni felszólamlásokat a bizottság f. 
Iné 17-éu elintézi.

5. A bizottság a választásra határnapul f. Iné 
IS. napját nizi ki. mely napon a szavazás pont
ban <1. e Itt ólakor kezdődik s esti 8 órakor he- 
rekvsztelik.

1Í1 A bizottság üléseit a lelkészi hivatalos 
helyiségben tartja.

7 \ bizottság fent.-I.lii határozatait hirdet
iné-nyl.e foglalva a templom ajtajára azonnal ki 
függeszleti.

s A bi -.ntlság lelkész elnöke a f.-szólamlásokrti 
vonalközé, felhívást és a választás határnapját I. 
hó I I é-n a templomban ki fogja hirdetni.

Ezen elnöki l>. jelentést a közgyűlés tudomásul 
vette s az elnök éltetésével szétoszlott.

Vegyes hirek.
/<otiyrrssziisj K’épriscló. Eriesiih-sünk 

s/t riut :i s;iluralj 1 újhelyi választ"k'‘i‘iilelh' Z íaiio 
görög k.ilhulikusok k<mgr<»zusi képviselőid egy
hangúlag tcs J.iiios nagymih.ilvi kir. jórás-
biróf óhajtják nn gválasztani.

ífriási i'iharok‘ pusztitolfnk xidékün 
kön a legutóbbi napokban, sok kárt és bubánatot 
okozva a lakosság köz*.  Az egyes viharokról a 
köveik*  ö tnd'isiláío kát kaptuk :

Ij.-sztő, s ö t é I felhők jelelitek Illeg dél 
utáni egv óra tájban északon s villáin gyorsaságú 
kl»•«Ik k»-l valóságos reme^obe < jtettek min
denkit I jlielven. < tkölnagvságu jégdarabokat hú
zott magával a fergeteg, a melyek temérdek ab 
lakláblát 'laraboltak széjjel. Az '-szaknak néző ah 
lakok tábláit mind kiverte a jég. Különösen nagy 
kárt okozott a vihar a m. kir. posta és távirda 
épül- ib 11. a h<*l  az újonnan épített folyosó vastag 
üvegfedel'-t is teljt sen lii' gsemillisilette. Itt a kár 
3 l‘Mi frt. Xzoiikivül a r.-f templom ablakai, a 
.'•mpléiivárm gv-i kaszinó, a in. kir. dohánygyár 

és a . imhdiáz'-szaknak <’• kvő ablakai mind elpusz 
túliak és a többi házak valamennyi, északi olda
lon levő ablakait is egy töl egyig tönkre tette a jég. 
Az óriási orkán ••lói az uiczáu menekülő emle rek 
is megsérült- k. Egy kisgéresi ember épen serté
seket hajtott, midőn az ijesztően szakailó jég utol
érte. Hogv a sertések el ne pusztuljanak, ott l»an 
dukoft velők az utca közepén, inignem az ökölnagv 
ságu jégdarabok fejét teljesen beverték. Vértől 
boritott.il) menekült fedél alá. Monok János ruda 
banyácskai lak"-, a ki idejekorán menekült ugyan, 
két lovas fogatát az utcán hagyta. A lovak a jég 
csapásoktól menekülve, vágtatva száguldottak végig 
az utcán, inig a Sz«’-cbéiiyi téren őrt álló rendőr 
meg nem állította. A jégvihar által érzékeny vesz 
leség'-t szenvednek a szí •lös gazdák is, a kik teljes 
r'in'-nynyel foglak szőlőik niüvcl<-sébez. Egy rö
vid félóra elég volt, hogy reményeik meghiúsulja- 
nak. Nemkülönben nagy károkat okozi •ti a jég a 
gyümölcskertekben és vetésekben. A házak fedeleit 
is megrongálta a vihar A háztetőkről lehullott cse
répdarabok egész halmazokban hevítek az utcá
kon. A Iák leveleit é-s gályáit a menekülő mada
rakkal csak ilgv vitte a szél a I vegében. Az óriási 
jégdarabok aztán egy két ütéssel sűrűn terítették 
tőidre apró áldozataikat, a menekülő szárnyasokat. 
Ilyen viharra és ily-n jégverésre a legöregebb 
emberek sem emlékeznek. Mintegy fél é.ráig tar 
tott «-z a borzasztó fergeteg a lakosságot a lég 
nagyobb rémületben. A kár nagy .

E h ó 2 á n a s z t r o p k ó i járás több köz
ségében óriási vihar dühöngött oly jégzáporral, mely 
tönkre tette útjában az összes növényzetet. Leg
nagyobb erővel tombolt Kosarócz község határában, 
a hol -i szél több erdei fit tövcstől csavart ki. a 
jég pedig az összes termést elv. rte. Kosarócz köz 
ség dicsekedli. tett volna a legszebb terméssel a 
vidéken, s most vetései úgy. mini a kapásiiövé- 
ny k teljes n tíinkr. vannak téve. A teng, rin pl. 
aíig lehet féli-ni' rni. micsoda növény, annyira szét 
van szilánkéivá. Az elk'-ser. <b-s óriási, a nép a 
télen ismét a kisiizsora áldozataivá lesz, mert adó
ját sem fizetheti ki a saját képességéből. A vihar 
nagy ságára .-lég felemlíteni azt. hogy egy erdőrész 
fenyőfáit a felhőszakadás tökéletesen lefoszlotta, s 
a lombok beiszapolva a Iák tövénél hevernek. E. 
lm 4 én éjjel ehhez hasonló vihar ismét a kerti
növényzetet tette tönkre A nép Ínségnek néz elébe.

I s z o n y u s z é I v é s z dühöngött folyó hó 
2 án Homonnán és környék/-n. A szélvész igen sok 
kárt okozott különösen a földművelő embereknek, 
mivel a már majdnem megérett vetést egészen 
felhasználta és leverte a lábáról. A borzasztó szél 
egyes lakóházak fedelét is levitte és az ablakokat 
benyomta. A kár különösen a homonnai vasúti álló 
más és körny « k' n a legnagyobb, Imi lehordta a 
szel a raktár bádogfödelét, melyet végig seperi a 
közelleyő burgonya földeken. I gyszintén felszak- 
gntta és lehordta az állomással szi-mkö/.t fekvő 
gö/Jür.-sz fedelét, hol egy paraszt fin is megsérült, 
de nem veszélyesen. Hogy a szél, mily erősen fújt, 
azt leginkább al*l»o|  következtethetjük, hogy egyes 
terebélyes Iákat tövestül kidöntölt. Folyó hó 3-áról 

liadn.nl
boritott.il
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4-ikére virradó éjjelen ismét volt llomonuán ziva 
tar. Egész éjjel viliámlott és dörgött, úgy hogy 
megfeh-mlitette a legbatrabbakat is. Lakács mis 
linai gazdatiszt lakásába kétszer is becsapott a 
villám, de liál.'i Istennek, emberélet nem esett ál 
dozatul, csak az illető botorait rongálta meg. Kii 
liinös, hogy Lukacs lakásába a villám már két 
héttel ezelőtt is becsapott, miért is villámhárítót 
tétetett, tel lakására es » z volt most a niegmentóje.

I'. h o .Iától 4 ere virradó éjjelen Dobra 
nevií községben irtózatos felhőszakadás volt, a zi 
vatar igen hirt.-len jött, úgy hogy a község lakos 
ságát teljesen meglepte, miért is azok éjnek ide 
j«*ii  lakásukat otthagyva kenvlelen. k voltak illene 
külni. Mindenki szerencsésen megmenekült A 
felhőszakadás csak vetésekben telt ig.-n nagi kán.

— Enkürő, Pulányt Géza nagymihálvi kir. 
közjegyző folyó hó 12 én vezeti oltárhoz Kassán az. 
általánosan tisztelt és szeretett J/. r7 Mária űrből 
gyei. A kassai miiv. lt közönség azt mondja, hogv 
Nagy Mihály hölgykoszoruja egv remek rózsával 
szaporodik a bájos és müveit lelkű menyasszony 
idejövetelével. A nagy mihálv iák pedig viszont azzal 
felelhetnek a kassaiaknak, hogv az ő remek rózsa 
juk : Jfe.n/Mária nrhölgy valóban mintakép, lehet a 
megtestesült nőiességnek, mert kép. s volt meghó 
dilani a mi társadalmunk egyik közszeretetben álló 
előkelő tagját, a ki evek hosszú sora óla tevé
keny támogatója es előmozdítója a köziigvekm*k.  a 
miért is sikerült megszereznie a közszeretetei és 
tiszteletei és a ki mellett az igaz boldogság és 
szeretet vár a bájos menyasszony ra.

~ VJ Júráxbiro. A szerencsi kir. járás 
bíróságnál üresedésben levő járá-durói állásra /.ayirif 
István nyitrai kir. törvényszéki biró helyeztetett 
át saját kérelme folytán.

.4 s.-a.-újhelyi tűzoltó őrszem ark 
ébersége. S. A. I jhelyben a Papsor és Csillag 
utcza sarkán lévő A’fe/a Géza kereskedő tulajdo 
nát kepezó 220 szánni háza vasárnapiad hétfőre 
virrad., éjjel 2 órakor a tűz martalékává lelt. Hogv 
minő arányokat ölthet.-it volna a tűz, csak az tudja 
megbírálni, a ki a helyzetet illetve a leégett ház 
körül lévő, többnyire fatartókból és mellé-képűié 
tekbid álló, deszkákból összetákolt feliilépitmé-n ve 
két ismeri. Ilogy a tűz tovább nem terjedt, az 
csakis a napok óta tartó esőzések következtében 
kellően átnedv. sedett háztetőknek és leginkább a 
tűzoltó őrszem nagyfokú éberségének < ! köszön 
lietó. A tűzoltó őrszem éberségét illusztrálja az is. 
hogy a tűz színhelye a tűzoltó őrtoronytól circa 

-40 lépésnyire esett. Midőn a tűz hajnali 2 
oraktM*  kiütött, az emberiség a legjobb álmában 
ringatta magát, csak a tűzoltó őrszemnek kelhűt 
volna ébrén lennie, hogy a netán támadt tűzesetet 
kellő időben észre véve, a tűzoltó laktanyában alvó 
társait kürtszóval felébressze s őket az emberi 
vagyont pusztító elem megfékezésére siettesse. Ez 
azonban a jelen esetben, a hol a tűz az őrszem 
hátát is süthette, nem történi meg. Egy vármegyei 
hivatalnok, a ki a tűz kiütése időit nem régen a 
vasárnap Perbenyikbeii a s. a. újhelyi vasgyári al 
kalmazoltak állal rendezett mulatságról érkezett 
haza s lakása a tűzhelyétől álellenben esik, vette 
legelsőliben észre a veszedelmei és sietett a tűzoltó 
őrtanválioz, hogy az emberek vagyonát pusztító tűz 
vészre őrködő őrszemet a veszedelemre! vetnie/, 
fesse; de bizony őrszemnek nem volt se kire, se 
hamva a tűzoltó tor.nivban s igv az alv.’» tűzoltó 
szolgákat ébresztett© f-l, a kik a 40 lépésnyire eső 
veszedelem színhelyére vonultak akkor, a midőn a 
tűz az épületet már majdnem elpusztította. Ekkor 
is az a malicziósus eset derült fel. hogy a tűzoltó 
őrtanva szerhelyiségében lévő .» meglehetős nagy 
ságu vizes lior<lobo| csupán kettő volt v izz. I ellátva 
s így tűz oltásához szükséges viz mennyiségével 
sem rendelkeztek, ennélfogva, a károsult kereskedő 
szikv-i/.gyáros is levéti, a készletben lévő szikviz- 
zel védekezett az összegyűlt néplöineg a tűznek 
tovább terjedés.- ellen. Hogv az őrszem mit csele 
kedett vagy hol volt akkor, midőn szolgálatban 
Volt és ébren kellett volna lennie, különböző hitek 
szállingóznak, nénié vek szerint aludt, mint az aludt 
tej, mások sz. rint bízva abban, hogy veszedelem nem 
fog támadni s helyettesítésre más társát fel nem kérve 
az őrtoronyból beteg ágyban fekvő feleségéhez tá 
vozott. Bemé-ljiik. hogy ezt a mulasztási a szigora 
tűzoltó főparancsnok megtorlatlnniil nem fogja 
hagyni. A tűznek keletkezési oka eddig még isme
retien, de annak keletkezését bosszúból eredő szán 
dekos gyújtogatásnak vélik.

— Heküldetett. Tekintetes szerkesztő ur! 
Az utóbbi időben tapasztalhatja esténként a sétáló 
közönség, hogy egv pár heves bicziklista csupa 
passzióból, vagy helyesebben iir.s henczegésből 
folyton a fő-ut azon részén halad a bicziklijévt I, a 
hol legtöbben sétálnak. Igaz, hogv folyton esilin- 
gélnek, de ezt nem azért teszik, hogy a közönsé
get figyelmeztessék, hanem azé-H. hogy magukra 
vonják a sétálók figyelmét, a kik kénytelenek foly 
fon jobbra balra tekintgetni a „gép" elől Én azt 
hiszem, hogy ez az esteli bicziklizés. legalább itt 
Nagv Mihályon, nem helyes, különb en nem ott, 
hol a közönség sokszor igen nagv számban sétál, mert 
a bicziklizés folytán állandóan zavartatnak. Tessek 
azoknak a szenvedélyes hicziklis uraknak a te

FELSÖ-ZEMPLEN.
illető utczáii, a „biczikli iskola" területén „gépelni,“ 
a hol mm zavarnak senkit, még a halottakat sem. 
mert a tő utczán könnyen beköv. tkezle t az, amit 
mar hangoztatnak többen, hogy egy ilyen esteli 
lienezoges alkalmával bezúzzák a gép „oldalbordáját. 
Különb*  n pedig a rendőrségünk lenne első sorban 
kot. |. ssége betiltani ezt az tizeimet. Nagv Mihálv. 
1X97. évi julius 5 én. />/// sétáló.

Egyházmegyei tisztségek betöltése.
A felső zempléni ev. r<4. egyházmegye papi fo 
jegvz.ép v.’- 29 szavazat közül 17 szavazattal Hutka 
•lozs. I bánóczi lelkész, ugyanezen egvház.megv<‘ 
világi főjegyzőjévé pedig 7 > >kl'S László megyei 
aljegyző választatlak Illeg. Egv Üresedésben lévai 
papi taicieshiroi állasra K>»'.ma Antal gercselv i 
lelkes/, és Kádár János legényéi lelkész között 
uj szavazat rendeltetett cl.

f'zigáuyháboru. Hogv hazánk békés 
lakosságának mennyi baja van a kóbor, vándor 
cziganyokkal, mutatja az alábbi . s» t. Az elmúlt 
hét. n minő gv hat szekérből álló és a czitíább 
osztályhoz tartozó ezigánv karaván Sárospataktól 
Liszka fele haladva, \ ámos I jfalunál pihenőt tartott, 
mialatt lovait a vasúti töltés oldalán szabadon le 
geltetlc. I.ti./os |>tvan a’Z <-ln-r pálvaor látva a 
tilosban való legelést. Fára.’, ivad.-kait távozásra 
intett, s mivel a szép szó nem használt, két lovukat 
a község bitójához akarta lehajtani Erre ( rabló 
ezigán v sereg m-ki. sett a védtelen őrnek és botokkal 
földig leverve, tejet annv ira oss7.ehas*.gatlák,  hogv 
tclholtan maradt a le-lyszimui. Későid, lakására 
.szállították és orvosi kezelés alá vették. A nagv 
lármára a község lakói kapával vasvillával főj 
fegyverkezve, csakhamar körülfogták a ezigánvokat, 
a kiket nagy küzdelem után sikerült is ártalmatlanná 
t.-nni s inig a liszkai csendőrség megérk<-/.ett. 
lógva tartani. A ezigánv karavánt a megérkezett 
csendőrök a tokaji kir. járásbírósághoz, kisérté-k, a 
Imi m- gmoioz.asiik alkalmával nagvim-nnvisé-gü 
arany, ezüst és ridianeinűeket találtak nálok.

Llh'yyzesek, Mihálv. Andr.i-'V
Aladár gr. urad, lisztje eljegyezte Kcsedy Emma 
I'.' sasszonyt. a homonnai legszebbek egviké-|. 
/ófex Gyula homonnai faipari szakiskolai tanár 
p*gv . ti váltót! /.írüliHszkt/ G|ga kisasszonvnval 
Mádon. ló ishKiiiii Samu toké terebesi malom 
tulajdonos eljegyezte llomonnán //»Teréz 
kisasszonyt.

.1 h(ü nem iiKii/iiaritsitiinu/;, Mint 
egyik igen iii.-gbizható tudósitónk Írja, a dubrókai 
iskolás gyeriib’kek annyira hátra vannak a magyar 
nyelv ismereteben, hogy úgyszólván alig van köz 
tűk egy is, aki érő in*  magyarul. Ez miudenvsetre 
elszomoritéi akkor, a mikor a lobbi falvak tanítói 
nak sikeres magyarosításáról oly szép és örvendetes 
• redméiiyekei jegyezhetünk fel.

httiy/utŰM. Mohnir István 
v megyei főispán f. é. június 29 én a szolg ibirói 
hivatal m-gvizsgálása végett Ifoinonnára érkezett. 
A vasúti állomáson Ilaraszthy foszolgabirév jelent 
meg a fogadására. 29 en a homonnai, .'Után a 
szinuai s/.olgabiroi hivatalokat vizsgálta meg, min 
deniill megelégedésének adva kifejezést.

.1 HUÍ ál.amilag seg.-ly.-z. lt po|
gári és felsőkereskedelmi iskola lX'.u; 97. iskolai 
évről szóló é-rtesiiojé-l küldték be lapunknak. Az 
értesítőt Kunit*  József igazgató szerkesztene. Ki 
emeljük belőle a következőket : Beiratkozott : a 
polgári I osztályba 4 1 a H ikba a III ikba
34, a l\ ikhe I < ; a kereskedelmi alsé. osztályba 
3X, a középsőbe 32. a felsőbe 20. Az összes lét
szám 220. Az értesítő felemlíti, hogy a tanulók 
száma év rol évre gyarapodik, úgy annyira, hogv 
az iskola egyik másik terme tanulókkal túl van 
zsúfolva és ezért az évközben jelentkezett keresk. 
iskolai talminknak már nem lehetett helyet adni. 
A polgári iskolában ez idén is rendkívüli tantárgy 
ként a latin és fram-zia nv.lv taníttatott azon 
czélbol, hogy a l\. osztály elvégzésével, a latin 
vagv trancziáb.'l való felvételi vizsga után átlép 
hessenek a gimnázium, illetőleg a reáliskola V. 
osztályába. A tantestület áll egv igazgatóból, 9 
tanárból és 5 hitoktatóból. A kereskedelmi felső 
osztály 20 növendéke közül 7 nem f.-h It meg, mig 
13 érettnek nyilváníttatott.

Falrtthányt baeuo. Daczára lapunk 
27. számában tett felszólalásra, a honimmá —jan 
kócz- göröginy. i útvonal műtárgyai néhol még 
mindig oly szégyenletesek és veszedelmesek, mintha 
csak daczolni akarnának a közönség jogos kiv.i 
Halmaival szemben. Lukasócz községnél például 
rozoga tahidon keresztül közlekednek, melvnek 
már idestova egy éve nincs karfája, s egy fuva
rosnak i lova veszett bele, egy másik egész foga
tával a Ilid alá került, hosszantartó betegséggel 
adta m.-g árál az iitfentartás eszközlésén*  hivatott 
közegek iieiiibánoinságának.

tO ért‘M taHitói Jubileum, Szép ün 
nepély foly t le lloinoniián jnnius hó 2S án, G'o.« 
nónt/i Jozs.-f, ottani lanit.mak ünnepelték meg 
tisztelői 40 esztemh.s fáradságos tanítói működésé 
nek jubileumát. Az ünm*p«*ltet,  y kit a váratlan 
megemlékezés nagyon meghatott, Skurkay Ágoston 
homonnai apátpl.-bános, />/»■« Gyula faipari szak 
iskolai tanár Kunit*  J.’.zset igazgat.’, üdvözölték. 
Azonkívül szép ajándékot és nagyobb pénzösszeget 
nyújtottak neki át.

- előlJőrÓMáy figyelmébe. Több 
Ízben fölszólaltunk már a kofaurak és kofaasszony- 
ságok azon manipulácziói ellen, hogy heti piaczok 
alkalmával kora reggel összeszedik a falvakról bejö
vöktől az összes é-lelmiszi*reket,  baromfiakat, gyümöl
csöt. stbit. mi állal a közönség arra van utalva, hogv 
szükségleteit mástul és harmad kézből kénytelen 
beszerezni, jó drágán. A rendőrség igaz, elkövet min 
denl . zen visszaélések megszüntetésére, de a mint 
a tények igazolják, mindennek daczára folytatódik 
a tisztességtelen dolog. Folytatódik, mert az élei 
Illés kofák figyelemmel kisérik az egy, legjobb 
c-etben két rendőrt, a ki, vagy a kik nem ellen 
őrizhetik az egész piaezot, mert kevesen vannak. 
Ezt a manipulácziói csak úgy lehetne megszüli 
lelni, ha az elöljáróság minden heti piaez alkal 
mara állítana legalább 4—5 megbízható ellenőrző 
embert.

t'isulokieitelüuk érdekében. Az „Or 
s/ágos szőlőiek-pito sz.öv .*lk.-zet"  megtette az első 
l'-pc- kel arra n.-zvc, hogy Magyarország ez évi 
csemegeszőlő termést*  az orosz és németországi 
piaczokon. helyeztessék el. Sőt kilátás van arra, 
hogy a szállításra alkalmas borszőlő fajok p. u 
Bak.tr. M.-zestcher, Dinka stb. is, mint csemege
szőlő lesznek értékesiihctok. A szőlőkészleteket 
a legelső rangú orosz és németországi ezégek ve- 
. ndik ál. A szőlőért nálunk ismeretlen magasságú 
árak lógnak fizettetni A kötés.-k a szövetkezet és 
a külföldi czeg.-k közt a legközelebbi időben 
valószínűleg már létre jönnek. Azon szőlőtermelők, 
kiknek szállításra képes szőlőfajokból térin (-síik 
mutálkoz.ik. keszl.-t. iket az „Országos szőlőtelepitő 
szövetkezet" nel Budapest \ I.. Nagvinező-utcza 12. 
bejelenthetik.

Lectutjiott rillám. A napokban dühön 
gött vihar alkalmával igen sok helyen lecsapott a vil
lám es okozott károkat. így Sámogyon vasárnap este 
lecsapott egy csűrbe, hol .-gy ember feküdt a fiá 
Val és a kik majdnem áhlozataivá nem lettek a 
villámnak, m. rt csak akkor ébredtek f.-l, a mikor 
a csűr már lángokban állt. Erről az égő csűrről 
tüzet fogott a mellette levő csűr és igy egy sor
ban alig pár óra alatt négy csűr volt leégve.

CSARNOK.
Krüzselyi Erzsiké versei.*

K.iny vlii rálát.)

Mosolygó ajkú kis fürge lányka élte a gyer
mekkor kedvesen pajzán örömeit abban a szép, 
történelmi nevezetességű Bodrog parti váróiban,’ 
hol atyja a collegiumi ifjúság agyába a tudoniánvt, 
szivébe a ha /a>z.-re|et. t becsül.-ítél ojtá be. A vár 
kertjében, a Bodrog partján futkosott, űzve a tarka 
lupékét, majd „lomha csigabigát, vagy virágot 
szuln " f.-lbokretázott kalapk.'ijában : koszorút font, 
örült, játszott, a gyermekkor minden idealizmusá
val. ártatlan, naiv ábrándjaival hallgatva a madár 
dalát. . .

S most, hogy évek tünt.-k el. mióta — szülei 
elköltözése foly tán tájo érzéssel kis szivében, 
• I kell, hagynia szülő vármegyéjét, s vele a pataki 
várat, s a gyermekből serdült lányka lett, kis 
könyvvel lép a világ elé, oda kiáltva az ö gyér 
mekkori pajtásainak, a vár kerti tehér akáczvirág 
nak. a lepekm-k es fülemiléknek : nem feledtelek 
el kedveseim, lássátok, dalaimban is megőriztem 
emléketeket :

„Hej. azóta éltünk
Jót mejr maszat által.

Kég letíint a gyermekkor i« 
A pataki varral '

L."»z. i.l.’ még. hogy itt járunk 
A várban »étálva.

He a régi szép időknek 
Nem lesz meg. csak álma !“

Ez.-k a dalok fekszenek most előttem ko
szomba. kis könyvbe kötve. Olvasom mohó élve
zett. I. de le is |( szem minden egyes dal után, 
mert jo| esik elméláznom rajtok. Pedig ne gon 
dolja senki, hogy ezekben a dalokban talán egy 
vidám lány kedély*  pajzánsága nyer kifejezést, a 
gyermekkori örömöknek is csak az emlékei vannak 
bennük mcgem-kelve bánatos hangon : Krüzselyi 
Erzsiké a szenvedők, a környezők költője. — Igazi 
lyrai kedély, ki sokat szenvedett, s a szenvedés 
okozta bánat mélyen érző szivét annyira betölti, 
hogy meg az impressioknak is csak pillanatra en
ged helyet, d.- nem megy el a pessimismusig.

A kötethez a költőnő édes atyja. V. Krüzselyi 
Bálint m. szigeti tanár irt 11 sorból álló, rövid 
ekíszé.t.

„Erzsikéin versei," irja. „szerény igényűek; 
de igaz erz.es. tiszta láng lobog bennük. Egv ver
gődő lélek fellobbanásai, egy kalitkába zárt ma
dár ki kiröppenesei ezek a dalok ; olvasás közben 
elringatnak ; jól eső érzéseket keltenek : ez az ér 
demök.u

Es ezz. l körülbelül megmondott mindent.
Krüzselyi Erzsik.*  X éves kis lány korában 

szomorú sorsra jutott: hiidés következteben halló 
képességét veszté-, s »z magyarázza kedélyét, mi
nek néhány versében is kifejezést ad, például itt:

Morijek-nt.-k M.-Szigeten Mav.-r é- Berger kiadása. 
Ara 1 irt.
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Körül élet. felül meg a fénytM ég.
Minden «ir<ll; bennem dul a fájdalom

Mért wm leket a madardalt hallanom IV*
A „Pünluwd vasárnapján* 4 ez. költeményben 

ismét ily panaszban tör ki:
Hej. c«ak >m nrai áu//«>at ki» madár danát ! 
Hej. eaak >a nem kűllum a méh aüiuiiiögéaét. 
Patakok •••örgé.-ét l<>iulM*k  »u«ogá*át  ; 
Ajkak dakdá»át. hegedű xenéjét '

Majd a tavasz után vágyódik ekkép:
— Fakaasd ki Itokronan az orgona lombját,

A fiit, fát. virágot.
Ha nem rrakthli. legalább ha<ld lánaak

Ugy ki- Itoldogaágot.
Érzelmeinek közvetlen melegségével hatni tini 

és rokunszenvet kelt. Sajátságos, hogy ily beteg 
kedély mellett mily egészséges világnézetet árul 
el. E mellett van meg egy kiváló érdeme, az. 
hogy költeményeiben megismerkedünk az igazi nő 
jellemmel, s ezt a jelleget az „Érzelmek4* gyűjtő 
cziin alatt foglalt csaknem minden verse magán 
viseli.

Szolgáljanak például az ..Ideál44 czimiinek 
eme sorai :

Hogy luegreuivg a szivem.
Ha rexin veted *semed '

Egv csókodért txl'adnáui
Égési életemet '

E.« mégi*.  hogy ha néha
A cnókom kellene.

Heveden én nagy tűzzel 
Hzegiih-k ellene.

Ha egyszer ott dobogna 
A szivem kebleden. 

Nagyobb InddognÁg többe 
Nem kéne én nekem.

Ea mégis hogyha néha 
Ölelni jösz téléin, 

Karomat védve, tiltva 
Terjesztem ki elém.

Hideg vagyok te hozzád. 
Miként a jég hideg.

De ezt a hidegséget
A szivem sínyli meg ?

Dalaiban nem terjengős, nincs bennők sem 
mi pongyolaság; egyszerűek. <!•• megkapok. Az 
elbeszélőkben már nem oly szerencsés. Saját al.-i 
ny iságál in ni tudja megragadni itt sem. s könnyen 
ódaiassá lesz. Szerencséje, hogy ebből a fajból ke
veset mutat be.

A humor mindössze néhány coupléeszerii 
versecskéjében nyer kifejezést, s ott mindig sár 
vasmű*  alakjában, csipkedve a társadalmi félszeg 
ségeket.

Az egész gyűjtemény Si‘» poéma különösen 
első kísérletnek meglepő, sokat Ígérő és becses.

Az Iza parti kis fiilmile igaz érzéssel dalol, s 
nem bánja meg. a ki e kis könyvet kezébe veszi. 
Eszmét lel benne mindig újat, s a kedves költe
mények. mint egy érző szív őszinte megnyilatko 
zásai, viszhangot és hangulatot keltők. Talál min 
denki bennük rokonszenves melegséget, s önkény 
télén vele érez a szenvedésben ngv. mint a bol 
dogságban, mert a boldogságtól is irt. a máséról 
mindig, a mi neki is boldogsága. Ki is fejezi 
szépen egy dalában, szólván :

Mégis < írok dalt a loldogságról 
E*  írok dalt a szenvedésről is. 
kimondva édosel.li a laddog^ágtiuk 
Ea neui azúr ugy a fájdalom — tövis. . . .

Caáaxúr Jóxaef.

Szerkesztői posta.
litlHtnzi tuilóftitó. Sajnálatomra nem mellettem oda 

mert hirtelen közbejött egy halaszthatatlan akadály.
SífHuhf István. E héten lehetetlen volt közölni.
Hihhiihhuí aj tudósítónak. V tudósításokat szí 

ve»krdjek minden héten olykép piatara tenni hogy mi 
azokat legkésőbb szerdán reggel kézhez veheasiik A nio-t 
küldöttekből sokat ki kellett hagynunk, mert részben már 
mi’ la|H>kl>an megjelentek, részlten pedig elévülték. A hírek 
megírásánál mindenkor erre feleljen Ind mit mikor, minek, 
miért hogyan ? A többit bízza ránk.

^affft-lhvskrrrk:. Vegheteth-nül Rajnaijuk hogy a 
küldött remek elbeszélés megkezdését a *ok  anyag miatt 
mar két«z.cr i*  leire kellett tennünk. Jövő szambán azonban 
okvetlen megkezdjük közlését. Szíves üdvözlet!

lirutus. „Talpra magyar, hí a haza."
Kritikus. Ha a mi mandátumunk lejár, szívesen 

engedjük at a teret, de addig kitartunk becsülettel. Nekünk 
sokkal könnyeid*  le»z kritizálni, mint írni. Hogy pedig önt 
mire tartjuk hivatottahbnak : az írásra-e vagy a kritizáláara? 
— egyikre sem.

M. kir. és távirdait/azf/atósáy Kassa.
A beküldött értesítést lapunk már barom héttel ezelőtt egész 
terjedelmében közölte.

Felelős szerkesztő: (iái I Uniós. 
Kiadó-tulajdonos lAUidesniUH U.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt kotlettekért nem vállal felelősséget u werA.

3jT3rila.tlcoza.t.
Tegnapi napon tudomásomra jutván az. hogv 

Zilánji Sándor hoinounai úttmster és kaszinói 
tag engem a kaszinó nyári helyiségében .bitang- 
és .gazember*  becsületsértö ezimekkel illetett, 
töt tettlegességgel fenyegetett, — Matur Ernő és

F E L 8 O « Z E M P L E N.

Tóth Béla t. barátaim által tóle azonnal elégtételt 
kértem. Az általak kiállított, » kezeimnél lévő 
uyilatkozat tanúsága szerint azonban o kijelentette, 
hogy a fenti kifejezéseket és fenyegetést rám nem 
alkalmazta, s a ki engem azokról informált, 
határozottan „hazudott*  ; alkalmazott ugyan egy 
egészen más sértő kifejzést, de ezért az elégtételt 
megtagadta.

Mindezeknél fogva midőn egyrészről fel
teszem és elvárom, hogy ama kaszinói tag urak, 
kik által a kérdéses sértésekről értesültem, s kik 
tói magyarázatot azért sem kértem, mivel szava 
hihetőségükről mindenkor és tisztelettel meg va 
gyök győződve, ez ügyben magukra nezve elégté
telt szereznek, másrészről Zalánti Sándorral szvm- 
hen, ki távidlétemlH n minden ok nélkül nyilváno 
san sértegetni és fenyegetni eléggé merész, lova
glás elégtételadásra azonban gyáva, a lovagias nt 
ról letérek, azzal, hogy az általa megtagadott elég 
léteit magam fogom megszerezni.

Kosarócz, 1897. június 3<>án
< /Hífwí f Jőxaef, 

ukl. .ieijytü.

Zárszó Fábián István ur közleményére.
Fábián István tanitó ur ezen lapok 27 ik szá

mának nyiltterében irt válaszában a dolog lénye
gét személyem ellen intézett sértegetések tömkele 
gébé igyekszik sülyeszteni, én azonban a tárgynál 
maradok.

Nevezett tanitó ur a „Z*  mplén44 24 ik száma 
bán az abarai tanítói értekezleti gyűlésnek a nagy 
ráskai egyház által való el nem látását bírálván, 
ezt Írja: „Régebbi gyakorlat szerint az egyes egy 
házak szívesen ellátták a köri értekezletre menő 
tanítókat s valósággal versenyre keltek egymással 
az ellátás dolgában

Ezt Nagy Ráska megtagadta. Bánócz volt az 
első, ezt követte Ráska. Mint emlékoszlopok emel 
bednek ki ezek az emlekezet mezején, mely oszlopra 
nem a szeretet Itim/lh fűi. hanem a tpiarló szűkkeblű 
ség mementói vannak résre.

igen sajnálatra méltók az egyház vezetői, akik 
vagy nem képesek a tanítói értekezletek erkölcsi 
hasznát a taniigv javára betudni, vagy nem bírnak 
egyházukban annyi befolyással, hogy a köri taní
tóknak alig pár forintba kerülő ellátását abban 
jobb dűlőre vigyék. Bánócz még menthető, imri 
ott lelkész és tanitó az ügy mellett küzdöttek. 
bár eredménytelen ül.44

Ezen közlemény igy, 1-ször indokolatlan és 
nem helyes. 2 szór : valédlau és sértő.

I szőr: Indokolatlan és nem helyes. Mert igaz 
bár, hogy Bánócz lKK5ben nem láthatta el a ta
nítói értekezleti gyűlést, de csak azért, mert iskola 
építésből eredt anyagi kimerültsége miatt nem lát 
háttá el. Indokolatlan tehát azért támadni valakit, 
mert szegénysége miatt nem lehet gavallér. Ellen 
kezik ez minden morális törvényinél és szokás 
sál. De nem is volt helyes azért, mert Bánócz an 
nak idején már kapott is hírlapi megrovást, egy 
hibáért tehát valakit kétszer büntetni, ellenkezik 
mindi n igazságszolgáltatási elvvel. És egy liehe 
gedt sebet felszaggatni, a megtörtnek hibáit fok
tőn nyilvántartani és 12 év múlva indokolatlanul 
előrántani és szemre lobbantam nem igazságos do- 
lóg, mert az Isten is kegyelmébe fogadja a meg 
tért bűnöst,

2-szor:  Mert valótlun, sértő is. Bánócz 1895 
ben ellátta a tanítói értekezleti gyűlést, mert el- 
láthatta. Ennélfogva 1897 ben seinmiképen sem le
hetett Ugy fidtüntetni, mint a szeretetlenség és qt/arló 
szükkebhiség mementáját. Mert tehát valótlan ez a 
közlemény, ezért sértő is. Az egyház vezetőjét a 
lelkészt sem lehetett sajnálni, hogy nincs befolyása, 
mert előterjesztésem folytán adott az egyház ellátást, 
tehát nem küzdöttem eredménytelenül Egyedüli 
fegyverem a »ző a szivekhez talált. És ez volt 
indoka az én felszólalásomnak is.

Indokolt nyílttéri felszólalásom folytán Fábián 
tanitó ur a „belső Zemplén- 27 ik számában nekem 
adott nyílttéri válaszában maga is elismeri, hogv 
Bánócz lelkiben ellátta a tanítói értekezleti gyű
lést es czélja volt a bánóczi egyháznak akkor nyil
vánított jtiságáréd nyilvános ufón megemlékezni, de 
sem a „Zemplén", sem a „Sárospataki Lapok" épen 
ezt a reszt nem közölték, illatőleg a Zemplén egy
általán semmit sem közlött. Hát ugyan kérem, 
miért nem tette közé a „Zemplén f. évi 24-ik szá
mában?

< összevetve Fábián István urnák ezen két el
lentétes közleményét, nekeni egy szót som kell 
szolani. a következtetés önmagától jón. Most már 
könnyen levonható a konzekvenczia.

Fábián ur emlékező tehetségével dicsekedvén 
előadja, hogy én annak idején nagy hasznát vet
tem a „Jelentő ivek" kitöltésénél, igaz, hogy a 
vásárhelyi, bánóczi és lasztoméri „Jelentő-ivek44 ki 
dolgozásánál segített, de másutt nem.

Elébb előadott ténykörülmények felmentenek 
attól, hogy Fábián urnák személyem elb n intézett 
sértegetéseire feleljek. Fábián tanitó ur maga állí
totta fel ezt a tételt: „egy ember nézett*  nem vi 
lágnézel,44 ezt én is nláirotn azzal a hozzátoldással, 
nem különösen akkor, ha az nem való tényeken 
nyugszik. Egyfelől tehát azért, másfelől pedig tusért, 
tm-rt azt jó Ízlést m és lelkészi állásom méltósága 

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában, 
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tiltja, hogy öt példakép, n vegyem, s arra az ös
vényre lépj*  k, amelyen ő vágott először nyomot, 
néni követein Fábián ural a személyes sértegetés 
terére és visszavonulok s egyben kijelentem, hogy 
bármit válaszol is Fábián ur, itt ezen a téren többé 
nem felelek

Hutka Jóxaef,
báiiucti lelkest.

ZSTsrila/tlco z at.
Alólirottak. a bánóczi ev. ref. egyház presby- 

tériumának tagjai, tudomást szerezvén Fábián Ist 
ván tanitó urnák, a „Zemplén44 f. évi junius hó 
13 ikáról kelt és 24 ik számában közlőit s a bá
nóczi e\ . r f. egyházra vonatkozó sértő s oly alak 
bán a valóságnak illeg nem felelő közleményéről 
s tudomást szerezvén Fdő. Hutka József leiké 
sz.ünkm k Fábián István úrral ez ügyből folyó szó
váltásáról és végül Fábián István urnák a „Felső 
Zemplén- 27 ik számának nyiltterében lelkészünk 
nek adott sértő válaszáról, egyérh Imíileg kijelent
jük : hogy miután a tanítói értekezletet 189:>-ben 
elláttuk S ennek daczára amint Fábián ur nyílt 
téri válaszának 9 ik kib. k.-zd.-seben állítja — a 
tanítói egyesülni utasítása folytán irt Fábián ur 
egyházunkról, olv sértő modorú és valótlan közié 
menyi, f*  Itüiit. Ivén abban ugyanis egyházunkat, 
mint a szeretcth‘ns<*g  es gyarló szíikk. bliiseg mi*  
mentóját, a tanitói értekezleti gyűlések ellátását 
mindmidig nem Ígérjük teljesít, ni. mig a tanítói 
érleke/.leti iryüléstől megfelelő módon teljes bizto 
sitást nem kapunk arra nézve, hogv a Fábián űré 
hoz hasonló referádákra többé utasítási nem ad s 
mig a Fábián ur által elkövetett sértésre nézve 
is teljes elégtételt nem szolgáltat.

Kijelentjük továbbá, hogy mi egyáltalán nem 
óhajtjuk, mint azt Fábián ur szeretné, hogy sze
retve tiszt. lt lelkészünktől mielőbb m*  gváljunk, 
sói azt kívánjuk, hogy minél tovább legyen hiva
tott vezérünk. Az ugyan, z- n nyílttéri közlemény 
ben Fábián István ur által méltatlanul megsértege
tett s egyházunk igazát védő lelkészünknek — mi 
után ugy magán, mint hivatalos élete mindnyá 
inuk elolt nyitott könyv, m lyet példaképen min 
dig követhetünk Fábián István úrtól eltéröleg 
telj.-s bizalmat szavazunk s válaszában előforduló 
reá vouatko ó sértő kifejezéseket felháborodással 
visszautasítjuk s kijei, ütjük, hogy öt 15 évi itt 
működése alatt minden t.kintetb-n kifogástalan 
lelkészi j. llemü egyénnek ismertük s ismerjük és 
minél jobban ismerjük, annál inkább növekszik 
iránta való szeretetünk és tiszteletünk.

Egyszersmind elhatározzuk, hogy jelen jegy
zőkönyvi pont a támadást közhitt „Felső Z< mplén" 
czimii lapban közölhető.

Kelt Bánéiczon. 1897 ik év julius hó 4-én 
tartott gyűlésünkből.

Papcxun Gfiörgt^ 
i/uinl nuk.

Mattit János Málta Pe. tlyonjy
Gajdos Mihály Herorcsák Györyy
Papcxiin András Geróes II. Mihály

/íresln/ terek.

Özv. Fáber Viktorné 

oki. szülésznő 
lakik :

Nagy-Mihályon, selyem-uteza.

Táncztanitási jelentés.
Van szerencséin a n. é. közönség sziies 

tudomáséra hozni, miszerint vasárnap, f. hó 
ll-én. a Cassinó melletti iskolahelyiségben a 

táneztanitást
megkezdem.

Kérem azon t. szülőket, kik gyermekei
ket a táneztanitásbun részesíteni óhajtják, 
miszerint ezekkel vasárnap f. hó ll-én a 
táncztanitási helsiséghen megjelenni szives- 
kedjenek, hogy a tanítást akadálytalanul 
megkezdhessem.

Beiratkozás ugyanott d. e. 11 —12-ig.
A tanítás kezdete naponta d. u. 5 órakor.

Tanitiísl díj :
■ Kezdőknek 6 frt, haladóknak 5 frt. ■

A n. é. közönség szives pártfogását tisz
telettel kéri

G-rzCroi-z
táneztanitó.


