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ELŐFIZETÉSI ÁR.
H elyben  házhoz h o rdva és vidékre 

postai m egkü ldésse l:

Egész évre . . . 4  írt —  kr.
F é lé v r e ....................... a frt —  kr.
N egyedévre  . . i  frt —  kr.

E gyes szám ára  i o  kr.

H irde téseke t ju tányosán  szám ítunk.

H ivata los h irdetm ények i o o  sz ó ig  
i írté r t közöltetnek.

K incstári bé lyegdij m inden  h ird e 
tésért 30  kr.

SATORALJA
Zemplénvármegye közérdekeit képviselő hetilap.

Megjelenik minden szombaton.

SZEKKESZTŐSÉC
ás

KIADÓHIVATAL
hova a lap  szellemi részét i l le t i  
közlem ények s az elCfizetési pénzek, 
h irdetési kéziratok  s d ijak  és a  lap 
szétküldésére vonatkozó felszólalá

sok intézendfik : 
•áro»patak. Koráci-uira 176. ■■

K éziratokat nem  adunk vissza.

B érm entetlcn leveleket nem  fo
gadunk el.

N yiltté r m inden  sora 20 kr.

F e le lő s  sz e rk e sz tő  é s  k ia d ó -tu la jd o n o s : S t e i n f e l d  J e n ő .

Előfizetési felhív ás. ^  Az életiéletiskola.
E lőzi mutatvány-számunk hű k ép öK Ü Ü ^ f Egy év ismét letűnt a végtelen

nyújt a t. olvasó közönségnek, lapunk 
szerkesztése és programmunk megvaló
sítása felől. Ismétlésekbe bocsátkozni nem 
kívánunk, annyit azonban megjegyezni 
kötelességünk, hogy a zászló, a mit ki
bontottunk Zemplénvármegye társadalmi 
életének és a közügyeknek fejlesztése 
körül —  büszkén fog lobogni, ha a nagy 
közönség bennünket, czélunk és eszméink 
terjesztésében hathatósan fog támogatni.

Munkatársaink a közélet jelesebbjei 
közül kerülnek ki.

Lapunk hetenként egyszer, szombaton 
fog megjelenni; útat nyit abban az iroda
lomnak, tanügy, közgazdaság, közegész
ség, közigazgatás ügyeknek, a nemzeti 
művelődésnek stb.

Előfizetési ára egész évre 4 frt, fél
évre 2 frt, negyedévre 1 frt.

Kérjük tehát mindazokat, kik előfizetni 
szándékoznak lapunkra, hogy előfizetési 
pénzeiket legkésőbb 1895. évi január 
15-ig szerkesztőségünknek Sárospatakra, 
megküldeni szíveskedjenek, hogy a nyom
tatandó példányok számáról tájékozva 
legyünk.

Tisztelettel
a s z e r k o r í 'o V - y .

ségbe. Az általa fölvert viharok már-már 
elsimultak, az ő vas kezével ütött sebek  
majd mind behegedtek s ma, az új év  
után alig maradt számunkra belőle egyéb, 
mint az események emléke és azok ta
nulsága

Mert az élet a legjobb iskola. Az élet 
által az évek háromszázhatvanöt napján 
felvetettmindenik esemény egy-egy szem
léltető példa, a melyik vagy követésre 
int vagy elriaszt —  de miad a két eset
ben tanít.

Igaz nehéz, keserves ez a tandíj, a 
mit ebben a nagy iskolában fizetünk! 
Ifjúságunk, ártatlanságunk, ábrándunk, 
erőnk és hitünk —  egyik a másik után 
—  vándorol a bölcs tanító kincses ládá
jába, azért az egy bizonyos tudásért, hogy 
az élet egy szakadatlan küzdelem.

A küzdelem, a mely megkezdődött a 
tudás fája alatt, megszakítás nélkül foly
tatódott máig és fog folytatódni mind
örökké. Az a pillanat, a melyben a kherub 
lángbetűkkel írta fel a paradicsom ajta
jára, hogy „Verbotener Eingang", az a 
pilliinat döntő volt az élet iskolájának 
minden növendékére és ezt a feliratot 
a növendékek ott látják mindenütt, a 
hol egy elérhetetlen eszményt gondolunk 
rejlen i: a megelégedést! . . .

„Küzdés az élet s az élet ezélj a maga 
a küzdés! . . Örök igazság az, a mely

kérlelhetlen logikával nehezedik mind
nyájunkra. akár semmittevés szerezze is 
meg a kenyerünket, akár arczunk verej- 
tékje sózza meg azt nekünk.

De küzdés éR küzdés között, eredmény 
és eredmény között különbség vagyon ! 
És épen a különbségnek megösm erese  
az, a melyre bennünket az iskolameste
rek leghivatottabbja: az élet megtanít.

„A természetben ugrás nincsen" —  s az 
élet esem ényei, igaz, néha nagyon hosszú 
periódusokban, de megismétlik egymást. 
Az ok és okozat, a ezél és küzdelem, 
munka és eredmény, ha más formában 
is, de mindig ugyanazon alapokon jelent
keznek. A forma más, a szereplők mások, 
de a tény szelleme ugyanaz ma, a mi 
volt az őslények korában s a mi lesz az 
emberi túlfejleftség idejében.

Ennek megismerése a minden ellen  
hasznos panakája,, az igazi „ars vitae.* 
Ennek megismerése a küzdelem czélja, a  
mi. ha sikerül, betelt az emberi hivatás!

Ennek a hivatásnak betöltésére pedig 
a múlt lehet csak helyes vezetőnk! Az 
élet a tankönyv s a múltak esem ényei 
szolgáltatják a segédeszközöket, a melyek  
közül, hogy a nekünk hasznosakat válo
gassuk ö ssze : ez az emberi szabad aka
rat! . .  .

Az élet a tankönyv, a melyben megvan 
minden, a mi megvolt a Sybilla elégetett 
könyvében s a mi gondunk: közel nem 
vinni ezt a könyvet a meggondolatlanság 
pusztító tüzéhez. . .

Aktuális dolog nekünk az új év kez-

T  Á í i i  A ' .
A , .S á to r a l ja “ e r e d e t i  t á r  c/.á j  a .

Eljegyzés a liomcztm.
A csípős téli légen át kéklő égbolton keskeny, 

sziirkés-fehér fellegfoszlányok kergették egy
mást, elhom ályosítva az amúgy is bágyadtan 
világító napot.

A lovak nyiharászva kapálták a terrasz előtti 
porond hóval belepett, fagyos göröngyeit. Az 
alsó udvarban összefűzött agarak csaholva, egy 
m ásra ugrálva tureimetlirnúl várták  az indítást.

A tisztek fekete prémes, aranyzsiuóros be
kecsei kozott elvegyültek az urak zöldhajtókás, 
kurta  vadász-zekéi. A kis Szaday báró tarto tta  
őket válogatott m akaó-históriákkal, a m elyek
nek — tekin tette l a  forrásra — kevés hívőjük 
akadt. A kadét, a ki nem régen szakadt ide 
Csehországból, s először m ent agarászni, mű- 
értő szem ekkel vizsgálta végig a hevedereket.

Ekkor a legfelső lépcsőfokon megjelent Sára. 
Fényes c ilin d eré rő l hosszú fehér fátyol omlott 
le az uazályos fekete ruhára, a  meiv bárnula- 
to.,,,., Mép, lormas idom okat takart. A szarvas- 
bőr keztyús kézbe fogott uszály alól kivillogott 
a  piczike lakcsizma. Amint így lassan, méltó

ságteljesen jö tt le a márványkő-lépcaökön, az 
urak áhítatteljesen nézték az életerős, pompás 
alakot. Az utána jövő, örökké kaczagó kis ka- 
pitáuyné alig hogy m eglátszott mellette. A fér
fiak meghajoltak a két hölgy e lő tt; Oláh fő- 

; hadnagy pedig az ujjait rázva esettin tgetett a 
nyelvével, a mi nála a legm agasabb tetszés 
félreism erhetetlen jele volt.

A kapitányné jókedvű kaczagással szaladt 
le a lépcsőkön, s az utolsó három fokot egy
szerre szökve át, ott term ett az u ra  előtt.

A brontes férfi mint egy pelyhet, oly köny- 
nyen emelte lóra asszonyát. S ára megállt a 
lépcső alján. Azzal az ő hideg nézésével végig 
pillantott a  fiúkon. Majd aranygombos lovag
ostorával intett a  kadétnak.

— Jöjjön segíteni P u b í!
Pulii elvörösödött a füle hegyéig. Oda té r

delt S ára elé és tenyerét tarto tta  neki. Mikor 
a leány m ár fentült a nyeregben, a  kadét busz- , 
kén nézett körül. Pedig Sára öntudatosan gye- j 
reket kerese tt erre a szolgálattételre.

Már nem volt fiatal leány. A Kufsteinban 
köszvényt szerzett öreg gróf szabadjára engedte 
egészen. Hogy a huszonnegyedik évbe is még 
mint leány lépett, annak oka az a  túlságosan 
sok önnAMőnAffi bjíU m  . 1 _ « 1"
kott. Már gyerm ekkorában kétségbe e jte tte  a  j 
vörös hajú miss Maryt, törhetetlen m akacsko
dásával,

Az udvarlóit idoszakonkiut változtatta. Első 
áldozása után szerelmes volt sokáig a prem ont
rei lelki atyába, a kinek igen jól állott a fehér 
reverenda. Mikor elvitték az első operába, élénk 
hatást te tt rá a tenorista. És azóta a legtar
kább változatban követték egym ást a .napo 
sok." A kis Szaday, a kinek minden léhasága 
m ellett is voltak jó ötletei, elnevezte a Sára 
kegyenczeit „naposokénak. Most Csörghő volt 
a „napos."

A főhadnagy csinos barna fiú volt. Az őrnagy 
úgy jellem ezte egyszer, hogy Csörghőben három 
em ber lakik. Az egyik a  főhadnagy, a ki go
rom ba nagyon a huszárokhoz; a  másik az an
gol, a ki kártyázik kétségbeejtő  hidegvérrel; a 
harm adik pedig Csörghő, a kinek nincs egy 
garasa sem, de azért jókedvű. És csakugyan, 
miután a  bécsi versenyeken szerzett kudarczai 
után a csörgői uradalomból nem m aradt csak 
öt lova, Csörghő ép, oly jókedvű volt m a is, 
mint évekkel előbb. Es ez örökös jókedv m ellett 
ráé rt még utánanézni egy jó  házasságnak is.

Sárának az a végtelen egykedvűség te tszett, 
a melylyel Csörghő tek in tette a helyzetet. És 
még az a  szobor, m elyet Csörghő a kártyaasz
talnál mutatott. Caörghöt szerencsére nem

Megindult a menet. Mikor kifordultak a ka
pun, Szaday odaugratott a leány mellé.

— Elhozta a diós-karpereczet ?

J " .



í e v ? n  elmélkedni ezekről a dolgokról 
M é rt ,  hogy a míg lehet, üstökénél fogva 
♦ártsuk csak a közelmúltat s ellessük  
belőle azt, a mi előnyünkre, segítségünkre 
lehet a jövőben! . . .

Nem lehet czélunk regisztrálni itt a  
lefolyt évnek fontosabb mozzanatait; nem 
lehet czélunk előállaui itt a jövőnek rej
telmeivel, mert nagy az anyag és min
den egyesből más-más a megtanulni való, 
•sak rámutatunk a tanulás módjára és 
az  ebből húzható haszonra! . . .

Nyitott könyv az élet mindnyájunkra, 
a melynek igazságai megérthetők. Ha 
erre. a megértésre egész akaratunkkal, 
teljes valónkkal törekszünk, akkor keve
sebb lesz a csalódás, több az öröm ez 
á j  évnek folyamán, a mely a régit elte
metve, a míg funerátor egyrészt, más
részt fullajtára egy szebb és kedvesebb 
jövőnek, ha úgy akarjuk magunk is!

Ezen akarat megszerzésének és érvé
nyesíteni tudásának mestere az élet, a 
mely mester azonban csak akkor tanít, 
ha az új évnek küszöbén megemlékezve 
a régiről, annak tanulságaival kövessük 
az utat a tovább haladásra!

Úgy legyen! . . .

A községi életből.
Mily boldog, a ki rendezett községben lakik, 

•llenben mennyi kellem etlenséget kell annak 
tűrnie, a ki rendezetlen faluban vagy városban 
telepedett meg.

A kellő műveltséggel biró ember magának 
es hozzátartozóinak tágas, kényelmes lakást 
épít, magas, erős falakkal, nagy ablakokkal, 
hogy elegendő levegő és kellő világossággal 
bírjon a szoba, mely az egészség fentartására 
nélküi izhetlen; arra is ügyel, hogy tűzmentes 
anyaggal, cseréppel vagy pléhbei legyen fedve, 
de a tudatlan ember a lakás építésénél nem 
a ezélszerűséget és az egészség kellékeinek, 
tűzmentességnek megfelelő épületet keresi, ha
nem az olcsóságot, alacsony falak, kicsiny abla
kok, szalma,- nád.- vagy gyékénytetövel, mely 
az első szikrától tüzet fog. leég nemcsak az 
ő háza. hanem a szomszédjáé is. sőt sokszor 
az egész község, koldusbotra ju tta tja  m agát és 
másokat is. Hasznos intézkedése sok község
ben az elöljáróságnak, hogy nem engedi szal
mával vagy gyékénynyel fedni a leégett házat, 
hanem zsindelylyel, mivel a gyenge fal nem 
bírna meg a cserepet; de igen helyesen tennék, 
h a  a melyik fal elég erős, azt cseréppel vagy 
pléhbei fedetnék be, hogy a tüzesetek száma 
gyértilne.

.Sára nevetve nyújtotta balkarját a báró felé. 
A finom kézcsuklón ott függött a filigrán arany- 
láacz, a hozzá erősített kis arany-dióval.

Csak azért kérdem, folytatta Szaday, mert 
Zvossil is részt akar venni a mai versenyben.

No . . a Pubi ?
- Igen. Egész éjszaka arról beszélt. Roppant 

komikus volt, mikor m agyarázta, hogy miért 
lenne lehetetlen, hogy ő nyerje meg a  karpe- 
reczet?K ülönben grófnő azt hiszem, hogy maga 
az ő m egrontására született.

Sára vállat vont. A Pubi nagyon ostoba. De 
maga i s ! — tette  hozzá azután.

T udom ! — konstatálta mély meggyőződés
sel Szaday.

Az őrnagy, a ki nehézkesen koczogott a há
tuk mögött, az utolsó szavaknál oda' fordult a 
kapitánvnéhoz.

Dér Kerl hat Recht. . .
Kint, a messze fehcrlő rónán széteresztették 

az agarakat. Azok őrült gyorsasággal vágtak 
neki n szemkápráztató hósivataguak. Egy-egy 
nyúl után összeverődtek egy csoportba. Kettő 
három felbukott, a többi pedig sebesen futott 
tovább

Pick, a Sára kedvenc* agara vezetett. Mikor 
beérte a nyúlat, torkon ragadta. Egy darabig 
vitte maga előtt, azután visszafordult Vele. Fel
lökte a uyúlat a magasba, majd elkapta, mint 
egy labdát

A i új lakházak előállításánál a kellő m é
retek betartása m ellett nem kellene m ái anyag
gal, mint túzm entessel engedélyezni az épüle
teket, ügyelvén arra is természetesen, hogy a 
csinosság is szem előtt tartassák az építkezé
seknél, mely csak úgy történhetnék legczélsze- 
rúbben, ha az elöljáróság az épület-tervet be
kéri, a ház helyet kiméri, tekintettel arra, hogy 
az úteza girbe-görbe ne legyen.

A csínt, tisztaságot, egészséget szem előtt 
tartó em ber udvarát, szóval háza tájékát tisz
tán tarthatja, eltávolíthatja onnan a sa ra t kö
vezés, porondozás vagy elkaparás által. A rod- 
hadó anyagoknak szemétgödröt készíthet, azt 
minél gyakrabban kihordathatja szántóföldjére; 
még * '-apujj. előtt is feltarthatja a tisztaságot, 
de hogy a község útezáján sár nélkül ne já r 
hasson az csak úgy lehetséges, ha a község 
elöljárója felszólít minden egyes háztulajdonost, 
hogy háza elejét az úteza közepéig tartsa  tisz
tán, ha az úteza hipahupás, egyengesse el, az 
úteza közepét dom bom ra készítvén, ha  van kő, 
alólra nagyobb köveket rakván, azt apró kavics
csal borítsa be ; ha pedig kő nincs, legalább 
homokkal hintse be, s az úteza szélén víz- 
vezető árkot ásson, így az utczán a legnagyobb 
esőzés alkalm ával is sár nélkül já rh a t a gyer
mek és felnőtt ember, nem ázik át lábbelije, 
mely kész betegséget okozhat; közlekedhetnek 
a szekerek, pocsolya, mocsár, tó eltűnik sok 
község utczájáról, ezzel együtt a  fertőző beteg
ségek, a miliők a himlő, difteritisz, tiphusz és 
cholera fészke kevesbednék.

Mondhatja a szíves olvasó könnyű ezt itt 
a papíron elsorolni. Én meg azt m ondom : csak 
egy kis jóakarat, k itartás és erélyes fellépés, 
a népnek felvilágosítása ezeknek czélszerúsé- 
géről és nagy horderejéről szükséges ahoz, 
hogy az elöljáróság keresztül vigye. Ha nagyobb 
munkát igényel az utczák, közlekedési útak ki
javítása, azt közmunkával lehet és kell elké
szíttetni; ha a  községi elöljáró felszólítása kevés 
lenne, ott a  szolgabiró, a ki bizonyosan se
gédkezet nyújt iiy üdvös dolgok keresztül vite
lében.

A községben czélszerűen épült házakon, jó 
közlekedési útakon, a külső tisztaságon kívül 
szükséges, hogy egyebekben is rend, béke és 
csendesség legyen. Hányszor m egzavarja az 
egyes családok, sőt az egész község nyugalmát, 
egy iszákos, verekedő ember, a k i a korcsmából 
hazamenet, éktelen nótájával végig ordítja a faiu- 
vagy város utczáját, odahaza halálra ijesztve 
vagy verve feleségét, védtelen gyermekeit, ap
ránként eltékozolva vagyonát, nyomorba döntve 
m agát és hozzátartozóit. Én hiszem, hogyha a 
község elöljárósága kellő felügyelet a latt ta r 
taná a korcsmákat, a magukról megfeledkezett, 
iszákos em bereket eleve figyelmeztetné hely
telen vagy veszélyes cselekedetükre, sikerülne 
az ilyen szerencsétleneket önmaguk, családjuk
é i a társadalom  részére megmenteni.

Szerintem alig van veszedelmesebb hely, 
mint a korcsma. Ha az, mint dobzódó hely be
szüntetnék, hanem egyszerűen mint szeszáruló

A leány felem elkedett a nyeregben. A fátyolt 
felhajtotta arczárói s izgatottan nézett a Pick 
után. A metsző, éles szél kicsipte arezát s a 
mint izgatottságtól ziháló orrlyukakkal, össze- 
Bzorított ajkakkal nézett az agár után, valóban 
szép volt nagyon. Csörghő sokáig nézte a  leányt 
és úgy találta, hogy e pillanatban a  jó parthie 
kezd háttérbe szorulni a szép leány mellett.

— A Pick derék állat! — mondotta Sára.
A Pick derék á lla t! mondta utána Pubi.

A többiek nevettek. A Pubi érzelmei kezdtek 
már komikus alakot ölteni. Ez a jó fiú azzal 
gondolta Sára iránti hódolatát legjobban kife
jezni, ha a leány fejével gondolkozik.

Pick letette a nyúlat a Sára lova elé. Rolla, 
a kitűnő alm ásszürke kancza nyerítve kapta fel 
fejét. Azután óvatosan m egkerülte a nyúlat

Menjünk a Sára tanyára ! indítványozta 
Szaday.

A Szaday indítványait vita nélkül szokták 
elfogadni. M enjünk!

A kaszálóra érve, feltűnt előttük a „messze- 
lato." A hajlott korú deszkaállvány takarás ide-
i  j  a bo« ,y araká8 körül szokott elévülhetetlen 
érdem eket szerezni. Télére pedig kinevezte 
Sára „messzelátónak.

Fussunk a karpereezért! vélem ényezte a ka
dét. A „messzelátó" a határ s a ki onnan vissza
jőve leghamarabb a grófnő mellett lesz, az nyert.

bolt, vagy az útasok részére pihenő é i  étkező 
helyiséggé válnék, mennyivel kevesebb b ű n ,  
baj lenne, s mennyivel kevesebben kerülnének 
a börtönbe. Azt mondják az Amerikából haza
jö tt em berek, hogy ottan a szeszáruló helyiség
ben nem B z a b a d  iddogálni, hanem  onnan elvi
vén, odahaza fogyasztani el. Igaz, hogy így U 
le ré B z e g e d h e tik  a z  iszákos, és c s in á lh a t  hely te
len dolgokat, de még s e m  annyit, mint a korcs
mában, m ert a  családja vigyázhat reá, vissza
t a r t h a t j a  sok botlástól. Példa rá  megyénk al- 
vidéke, hol ez a jelszó : Ki a  legény a csár
dában ?

M értékletességi és e rk ö lc sn e ra e B itó  e g y le te 
ket alakítanak Bök helyen a lelkészek, tanítók 
és más buzgó emberek, d e  ezeknél többet érne 
a korcsmák bezárása, m ert míg azok nyitvák. 
csalogatják az iszákost, dobzódni, mulatni sze
retőt. Igaz, hogy mai napság a korcsm át a 
község elöljárósága csak akkor zárathatja  
be, lia a korcsmáros a  törvény által kiszabott 
időn túl nyitva ta rtja  hely iségét; de azért még 
egy korcsm át sem z á r t a k  be, s ő t  a r r a  sem 
ügyelnek igen sok helyen, hogy a  záróra be- 
tarta tik-e  ? De hát hogy is záratná be sok köz
ségben az elöljáróság a korcsmát, hiszen a kupak 
tanács még ma is sok helyen a korcsm ában 
végzi el a község dolgát, egyes ügyek elvégzése 
alkalmával pedig nagyokat isznak a „törvény- 
pénz*-en, mit a bagatell-törvény életbe lépté
vel szedni nem szabad.

Hogy a község lakosai boldogúlhassanak, 
szükséges, hogy azok érte lm es, szorgalm as, 
takarékos és józanéletűek legyenek, ezt pedig 
nevelés és tanítás által lehet elérni, hiszen r é 
gen m eg ira to tt: elvész a  nép, mely tudom ány 
nélkül v a ló ; hogy az alapism ereteket mindenki 
m egszerezhesse, e végett kisdedóvodákat, nép
iskolákat, tem plom okat kell állítani. Szóval áll 
az a régi mondás ma is, hogy adjatok egy jó 
papot, jó tanítót és jó bírót, ú jjá terem tem  a 
községét. Kapitány János
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Ügyes-bajos nevelésügyi 
dolgok.

( / )  A népnevelésügy fontosságát kétségbe
vonni nem lehet, m ert ez befolyással van a  
társadalom  fejlődés-képességére is. A milyen 
joggal foglalkozunk teh á t — társadalm i szem 
pontból más irányú ügyekkel, — olyan jo g 
gal foglalkozhatunk a népnevelés ügvgyel is. 
Sőt ezt kötelességünk is tenni.

Ha tehát a „Sátoralja," hasábjait a népne
velésiig)- szám ára is megnyitja,* — csak köte
lességét teljesíti. Bár — abból az elvből indulva 
ki, hogy sok, különböző irányú ügy várja a tisz
tázást - csak akkor helyes a nevelésügy szá
m ára a helyet lefoglalni, lia e tekintetben beteg
ség gyógyításra, zavar tisztázásra vár.

* Szívesen te<zi Sierk

A fiú sebesen, kipirult arczczal beszélt és sze
meiben sajátságos fény égett. . .

Tegnap, thea mellett, a S ára karpereezét n é 
zegették. Adja n e k e m ! esengett a kadét. S ára 
azt mondta, hogy az csak vele együtt ajándé
kozható. Csak annak adom, a kinek a felesége 
leszek, m agyarázta fontoskodva. A ki engem 
elvesz, annak kemény dióba kell harapni. Azt 
jelzi ez az arany dió.

A kadét bízott volna a fogaiban, és hajlan
dónak nyilatkozott a karpereczet ezzel a súlyos
bítással is elfogadni. Csörghő e nagylelkű nyi
latkozat feletti m eghatottságának, egy, a kadét 
tövig nyírt fejére nyomott baraczk alakjában 
adott kifejezést.

A kandalló fahasábjai m ellett határozatilag 
lett kimondva, hogy a reggeli agarászaton futni 
fognak a karpereezért. S ára megbotránkozott » 
vakm erőségen, hogy felette az ő m egkérdezése 
nélkül határoznak. Mondta i s :

Futnak, futnak, de csak ha én ak a ro m !
Hát akarnia kell! okvetetlenkedett a k a 

dét. Fogunk futni, a ki első lesz. az nyert. N yer
hetek én is. Azután elkezdett nagylelkúsködni 
és hozzátette : de nyerhet Csörghő i s !

Csörghő nem fut., mondta a főhadnagy.
A leány ránézett. Miért V
Csörghóben felülkerekedett az angol. Nem 

futok, mert meddő munka lenne. A kinek a 
grófnő oda akarja adni a karpereczet, az meg-



g  m ég  mindig követendő irányát jelöld 
Márnában a ,Sáto raljá*-nak , éppen a í t  kimu
tatni czélom, hogy bizony a népnevelésügyet 
illetőleg Bem igen boldog állapotok uralkodnak a 
mi vármegyénkben. K czélom at elérni olyképen 
fogok törekedni, hogy rá  fogok m utatni a  mise- 
riáknak egy részére, m elyektől csak úgy hem- 
iseg  megyénk minden zuga. Hadd siolgáljon e 
rámutatáB eBzmóltetőúl azoknak, kiknek hatal- j  

mában áll a ja v í tá s ; s azoknak kik legalább 
kis körben vágynak s törekesznek a bajokon 
segíteni.

Az 1876. XXVII t.-c. szól a népneveléBligyi 
hatóságokról. Ilyen hatóság három v a n : köz- 
igazgatáai bizottság, tanfelügyelóség, iskolaszék. 
Eiek közül talán legfontosabbnak tarthatjuk a 
közigazgatási bizottságot, a mennyiben annak 
kebelében dőlnek el a legfontosabb ügyek, 
annak kebelében referál a tanfelügyelő is, an
nak hatalm a van ítélni stb. népnevelésügyben,
8 dönteni a tanfelügyelő indítványa s javaslata  
felett.

Megyénk közigazgatási bizottsága — igy a 
népnevelésügyet illetőleg — ugyan hogy műkö
dik? Mint tölti be h ivatásá t?

Az 1868. XXXVIII. t.-c. 1— 7. §. úgy ren
delkezik, hogy minden szüle vagy gyám gyer
m ekét vagy gyám oltját tartozik iskolába jára tn i 
6— 12 illetve 15 éves koráig; a ki ebbeli köte
lességét — még figyelmeztetésre sem tel
jesíti pontosan, előbb 50 krra, aztán 1, 2, 3, 4 
forintra büntetendő stb. stb . . .  Vájjon —  vizs
gálja meg kiki saját körét — hány helyen 
van e törvény keresztül v ive?  S továbbá kér
dem : ki annak az oka, ha a törvény csak papí
ron van, m ert hogy nagyon sok községre nézve 
csak igy van, azt konkrét példákkal bizonyítani 
is tudnók ! a közigazgatási bizottság-e, a  szolga- 
biró-e, a községi bíró-e, az iskolaszék-e, vagy 
a tan ító? Vájjon nem é rd em ese  ezt az okot 
kutatni? Nem a rendes iskoláztatás e az alapja 
a haladásnak? . . .

U gyancsak a fent je lze tt t.-cz. úgy ren
delkezik, hogy a mely községben legalább 30 
tanköteles van, kiket szüleik a  felekezeti isko
lába küldeni nem akarnak : ott községi iskolát 
kell felállítani. Megint kérem  az é rdek lődőket: 
tekintsenek csak szét, vájjon nincs-e erre is 
példa ? Én tudnék több községet megyénkben 
mutatni, hol pl. izraelita polgártársaink nem 
küldik a felekezeti iskolába gyerm ekeiket, pedig 
a 30-on felül van tanköteles gyerm ekeiknek 
szám a: hanem  tartanak fent úgynevezett zug- 
iskolákat.

Vannak oly községek is, hol a  felekezet 
iskolájába be sem fér más felekezetű tanköte
les ; az iskolát fentartó felekezet pedig talán 
nincs abban a kellem es anyagi helyzetben, hogy 
iskoláját bőv ítené! K érd em : nem volna szük
séges a községnek ilyes helyeken is községi 
iskolát felállítani, e m iatt az ok m iatt?  Ha a 
község megbirja, maga, ha nem bírja, vagy 
állam segéllyel, vagy maga az állam állítson 
népiskolát.

Hogy ez sem történik így, ki a h ibás?  A 
közigazgatási bizottság, vagy vele együtt a tan- 
felügyelő ? Ők azt felelhetik, hogy ily állapotok-

kapja futás nélkül is- Később m egtoldotta: dió 
nélkül is 1

Az nem ig a z sá g ! — dohogta Zvossil. Futni 
kell. Futni fogunk, mondta komoly határozott
sággal, mint a ki m eg van győződve arról, hogy 
a világ legnagyobb igazsága m ellett kardosko
dott. M egfordította a  széket és keresztbe iilt reá '

Trainnirozod magad Pubi? kérdezte Szaday.
A kadét nem szólt, csak nézte a leányt, a 

ki nevetve forgatta karján  a karpereczet. . .
Zvossilnak azóta mindig a futtatás fúrta az , 

oldalát. Most azután előállott vele.
— Hát akarja, grófnő?
A kapitányné kaczagott. Akarod Sára, hogyne j 

a k a rn á d ! F u tta tás egy leányért. E lőre u ra k ! ! 
És a kezeivel tapsolt hozzá.

A fiúk előre ugrattak  egy vonalba. Oláh le
kapta fejéről a sapkát és azzal igazgatta a sort.

Oláh a starter, m agyarázta Sárának a kadét. 
Az őrnagy úr fogja adni a je lt és futunk. Fu- j  

tünk, m otyogta u tána.
A kapitányné előre lép tetett egy keveset. Az 

őrnagy végig nézte a sort és félreállt.
Sára oda fordult Csürghőhöz. Maga nem fut? (
A főhadnagy tagadólag  ingatta fejét. Mond

tam tegnap. Nekem elveim vannak
Osmerem azokat, nevetett a leány. De komo

lyan, nem gondolja ostobának ezt a tréfát?

ról nincs tudomásuk. A közigazgatási bizottság j
üléseiről szóló referádákból pl. folyton azt olvas- : 
hatjuk, hogy nincs tudom ása a tanfelügyelöség- 
nek B igy nincs tudom ása a közigazgatási bizott
ságnak Bem a zugiskolákról. Pedig mennyi van ! 
Avagy a szolgabiró a hibás ? Ő is, a községi 
bíróval egyetemben, azzal védekezik, hogy e 
visszás állapotokról nincs tudomása. T ehát a 
meglevő iskolaszékek vagy a  tanítók a  hibásak, 
hogy nem szolgálnak kimerítő informátiókkal ? 
Igen, igen megérdemli ez a  kérdés is, hogy 
kutatgassunk, feszegessünk!

Feszegessünk! m ert ez által rájövünk egy 
másik bajra is, arra, hogy némely iskolákban 
nagyobb a létszám, mint a minőt a törvény 
megenged. Ez is új iskolák felállítását sürgeti.

Feszegessünk ! m ert ez által arról is meg- 
yőződtetünk, hogy addig ne forsirozzuk az 
vodák felállítását, míg a  népiskolákkal rendbe 

nem jövünk. Milyen visszás az , mikor a  kis 
gyerm eket feleziezomázzák, ráaggatnak mindent, 
mi szép és drága, később pedig még rongyok 
is alig-alig akadnak testére. Oda óvodát csu
pán, hol rendezett a népiskolai!

Az 1876. XIV. t.-cz. a  közegészségi ügyekre 
vonatkozik. Vájjon mi történik a himlő oltáson 
kivúl e tekintetben a népnevelés oktatásügyet 
illető leg? Elégnek tartom  most e kérdést csu
pán felvetni- Gondolkozzék kiki. Majd leBZ még 
alkalmunk e tárgyban is szólani.

Vagy ott van az a  t.-cz., mely a tanítókra 
vonatkozik. Még 1879 ben kimondatott, hogy 
csak 1882-ig lehet néptanító az, ki magyarúl 
nem tud, vagy oklevele nincs. És mégis a mi 
megyénk közigazgatási bizottsága csak legkö
zelebb látta szükségét a törvény rendelkezésé
nek szigorú keresztül vitelére. Most azonban, 
mikor oly nagy a tanító hiány, kérdésbe teen d ő : 
vájjon üdvös-e épen napjainkban keresztül erő
szakolni e törvény-rendelkezését?

Elég azonban e kérdésekből ennyi. Ez is fénye
sen bizonyítja, hogy mennyi seb vár gyógyításra, 
mennyi zavaros ügyes-bajos dolog elintézésre 
ezen "a téren is. Csak fel tehát, kik a tanügy 
iránt érdeklődünk ! Mondjuk el, mi a baj, nehogy 
az orvosok azzal védekezhessenek, hogy nem 
volt tudomásuk sem m irő l!

Hisszük, hogy a „Sátoralja* szívesen fogja 
e tekintetben is a  közügyet szolgálni. Segítse 
az Isten segedelme m ellett az előfizetők soka
sága! Nemes ügyet indúlt el szolgálni.
6 n  ?  sí- •: a

Utőliangoli, Beniátb IJéla or- 
s / i í g g j  íílesi képviselő beszé

déhez.
Bernáth Béla úrnak, a  mádi választó-kerület 

országeyűléei képviselőjének, a m ultévdeczem - 
ber hó 4 én tarto tt beszéde a Hegyalján liang- 
talanúl veszett e l ; helyi lapjaink — a mint én 
tudom  — még m egemlítésre sem érd em esí
tették.

Pedig e beszéd nem csak arra  érdemes, 
hogy megdicsérjük, hanem  hogy a benne fel-

Magának kell ítéletet hozni! -  felelt Csörghő. 
H a csakugyan szándéka van elajándékozni a 
karpereczet, akkor indítsa meg őket. Az én 
chanse-im  persze elestek igy.

— És olyan könnyen mond le azokról?
— Nem. Csak nincs kedvem lótól függővé 

tenni azo k a t!
A leány összehúzta szemeit, a melyekről 

Csörghő nem tudta, szeretet ül-e bennük vagy 
h arag?  Hát fussanak! Intett az ostorral.

Az őrnagy hárm at ta p so lt; a  kapitányné hár
m at kaczagott. Zvossil az utolsó pillanatban 
h átra  fordult.

Olyan pillantással nézett Sárára, m intha Ma
donnára emelte volna szemeit.

Megindultak, nehány pillanatig m egtartották a 
vonalat, azután kivált a  sorból Kovách. A szol
gabíró gyönyörű sárgája az ú t feléig vezetett. 
Zvossil kétségbeesetten sarkalta Lindát, folyton 
mormogva magában.

A fiú ráfeküdt a Linda nyakára. ■ Az ostor
ból nem marad semmi, de a karperec* meg 
lesz. Szaday duhösködni fog, Csörghő provokál. 
Mindegy Az enyém lesz a karperecz. . . Sárára 
talán nem is gondolt, csak a karpereezre. A 
m ióta Sára a  karpereczczel együtt tette eladóvá 
m agát, azóta a kadét csak azzal foglalkozott. 
Úgy okoskodott, hogy azt könnyebb megszerezni.

vetett eszmékkel komolyabban 1b foglalkozzunk 
annál is inkább, m ert Bernáth Béla beszédében 
kellően meg van világítva az egyedüli út, mely 
a Hegyalja regenerálásához vezet.

Bernáth Béla, ki maga is évek óta nagyobb 
összegeket költ el tállyai szőlőjének újból való 
betelepítésére, saját közvetlen tapasztalatai foly
tán alaposan ösmeri az akadályakat, melyek a 
szőlők regenerálásának útjában á llan ak : de 
ösmeri az eszközöket is, m elyekkel az akadá
lyok elháríthatók.

Beszédjének az a része, hol a vegykísérleti 
állomások létesítését szorgalmazza, a  gyakorlati 
életen a lap ú i; m ert tagadhatlan, hogy nem min
den amerikai alany díszük egyaránt bármely 
talajban, hogy a talaj mész tartalm a nagy befo
lyással van az alany m egválasztására Nagyon 
helyes, sőt az építkezés sikerének előfeltétele, 
hogy a talaj az ültetés megkezdése előtt alapo
san m egvízsgáltattassék s a tulajdonos az ü lte 
tendő fajok m egvizsgálására figyelmeztetve 
legyen. Saját tapasztalatom ból írhatom, hogy 
a riparia portalis, mely úgy a nehéz márgas, 
mint a könnyebb agyagos talajban kitűnően 
díszük, a meszes talajban kivész, még ugyan
ott a vites solonís kellőleg helyt áll.

Kétségtelen tehát, hogy a talaj megvizsgá
lása, illetve a faj m egállapítása, első es elen- 
gedh itlen  előfeltétele az építkezésnek. Ezt esz
közölni pedig kizárólag a vegykisérleti állomások 
hivatottak. Nem tudom be van-e rendezve e 
czélra a tarczali vinezlér-iskola, van-e utasítása, 
hogy a telepítőknek e téren tám ogatására legyen. 
H a igen, úgy erre figyelmeztetendő lenne a 
Hegyalja közönsége, ha nem, úgy sürgősen meg 
kellene tenni a lépéseket, hogy úgy a tarczali 
vinezlér-iskola, mint a  sárospataki ojtvány telep 
e czélra is felszereltessék.

Áttérek inost Bernáth Béla beszédének leg
lényegesebb részére, t, i. az állam által adandó 
kam at nélküli előlegekre

Az kétségtelen, hogy a Hegyalja külső se 
gély nélkül felépülni soha nem fog. Mi az állam 
segélye nélkül szőlőinket felépíteni soha nem 
fogjuk. Mi nem vagyunk tőkepénzesek, mint a 
francziák! Mi nem kapunk 2—2 '.u 0,„-ra köl
csönt, mint a francziák! nekünk — nehány 
nagybirtokost kivéve — feltétlenül államsegély 
kell'!

Részemről azonban azon nézetem nek adok 
határozott kifejezést, hogy ezen segély nem 
pénzben, de nemes ojtványokban lenne adandó. 
A pénzben nyújtott segély ugyanis eltekintve 
attól, hogy töméntelen visszaélésre szolgáltatna 
okot, czélra nem vezetne, hanem  csak a birto
kosoknak okozna anyagi romlást, s az állam 
nak tetem es veszteségeket. Mert — föltéve, 
hogy az uj építkezési mód valóban czélhoz 
vezet — a Hegyalja regenerálásának egyedüli 
akadálya; n krsz ojtvány hiánya.

Az a szegény ember, ki két keze m unká
jával keresi a kenyerét, az őszi s téli alkalmas 
napokon, mikor máshol m unkája nem akad 
m aga s családja népével évenként felforgatni a 
100—200 r]-ö !e t: az a közép osztály, a Hegy
alja egykor boldog földbirtokosai, bárhol s mint 
venné a hozzá szükséges eszközöket lassan-

Ott volt a „m esszelátó“ előtt. Felkapott a 
középső állványon heverő karók közül egyet 
és visszafordult. A fiuk egyenkint vágtattak a 
bavon.

Szaday m ellett megszólalt a kadét. Kikésel 
főhadnagy ú r !

— Akkor is veled együtt leszek „czélnál"
— mormogta a báró. Szaday valahogy nem 
bízott a sikerben. Nem hitte Sáráról, hogy akár
kinek — esetlegre — odaadja magát.

A kadét hátranézett. A fiuk egym ásután ma- 
radoztak el a havon. Meglassította a futást. Mit 
fogok Sárának mondani? Nem ju to tt egy vala
mire való gondolat se az eszébe. Legjobb, ha 
semmit se mondok. Az úgy is sok m indent ki 
fejez! A kadét különben nem szere te tt gon
dolkozni

A kapitányné zsebkendőt lobogtatott felé. Az 
őrnagy igyekezett az egyensúlyt m egtartani a 
lovon s félhangon dörmögte : Ezt jól csinálta a 
k ö lyök!

Sára zavartan nézte a ló előtt heverő nyulat, 
Csörghő pedig a kadét elé ment.

E lkéstél Z vossil! mondta mosolygó résztve
vőssel, a kezét nyújtva neki. . .

A kadét odanézett a főhadnagy képére. A 
bekecs ujját szegő fekete prém alól kicsüngött 
a kis arany dió. T ha|on



lasan 3 0 0 -4 0 0  a  □  ölenként felforgattatná sző
lőit, ha biztosítva lenne arra nézve, hogy az 
államtól, jótállás mellett, talajának megfeleld 
anynyi nemes ojtványt kap, (saját árban, me
lyet csak a termés bekövetkeztével, kam at nél
kül részletekben kellene visszafizetnie) menynyi 
felforgatott szőlőjébe kell.

Ez esetben nem dolgoznék, illetve nem dol
goztatna hiába a szőlőbirtokos, nem veszélyez
tetné pénzét az állam sem, m ert a kapott ojt- 
ványokat senki el nem adná, annál kevésbbé, 
vesztegetné el, s a felforgatott föld képviselne 
annyi értéket, mire az állam követelését kellő 
biztossággal kebeleztethetné be.

Ma tanácstalanul állunk, h o g y  talajunkba tu 
lajdonképen minő faj is lenne j ó ; s ha (elfor
gatjuk is talajunkat hol (min ?) vesszük a meg
felelő vesszőt? Ha meg is lenne, hol vesz- 
szük a megfelelő nemes ojtó gallyat? De ha 
az is meg van, van-e annyi szakértelmünk, il
letve munkásainknak van-e annyi szakértelme 
és lelkiismerete, hogy mi az ojtás eredm ényé
ről biztosítva legyünk ? Ennyi kétség elől nem 
csoda, ha remegve hátrál meg a legbátrabb éa 
a helyett, hogy világhírű hegyeinket szőlővel 
ültetnők be, satnya tengerit s babot termelünk 
rajtok.

Divattá vált közönynyel vádolni a Hegyalja 
népét; e vád méltatlan. Valljuk be, népünk 
nem eléggé művelt, nem eléggé önálló, szegeny; 
a csapás váratlanul, nagyon hirtelen jött, pél
dát nem lát maga előtt. Nagy birtokosaink 
nem tesznek semmit, s kérdem mit te tt a Hegy
alján az állam ? Felállított 2 —3 mintatelepet 
(sajátságos, hogy a Hegyalja szívében, a mádi 
választókerületben egy s i n c s ) honnan nyereségre, 
minden ganm tia nélkül árulja a sima veszszőt.

Ez kevés, ez sem m i! ez czélra nem vezet. 
Nézeten, szerint, ha a kormány komolyan akarja 
a Hegyalját regenerálni: állítson fel vegykísér- 
leti állom ásokat; alkalmazzon minden község
ben szakavatott munkafelügyelőket, létesítsen 
ojtványtelepeket, honnan saját árban megtérí
tendő kainatnélküli előlegként adjon nemes kéez 
ojtvAnyok.it; :'Z á llam i erdőkben term elt s ma 
alig értékesíthető fát dolgoztassa fel karónak, 
adja azt méltányos árlu n  — szintén részletek
ben való megtérítés m e lle tt  — a Hegyalja kö
zönségének. Adja m e g  mindezt az állam, s a 
közönynyel vádolt hegyaljai nép csakham ar 
beépítik a hegyalja kopár hegyoldalait, s nem
csak készséggel visszafizeti az államnak a nyúj
tott előleget, de a betelepített szőlők a borke
reskedelem egy elveszett, új, s nem megve
tendő adó-alapot szerez vissza az államnak.

íliésházy Endre.

VEGYES HÍREK.
— Zemplénvármogye törvényhatósága, múlt

1894. deczember 28. és 29-én tartotta meg év- 
negyedes közgyűlését. A közgyűlés érdekesebb 
mozzanatait a következőkben vázoljuk: A fő
ispán, midőn a közgyűlést megnyitotta, a v ár
megyei és közigazgatási adminisztráezíóról emlé
kezett meg, előbbiről dicséröleg, utóbbiról pe
dig a hézagosságokat igyekezett feltüntetni. 
Részben igazat adunk a főispánnak, midőn rá  
m utat egy némely község hiányos vagyon
kezelésére és a tapasztalt rendszertelensé
gekre, a miknek orvoslását csakis a közigaz
gatásnak államosításában véli feltalálni, ámde 
vannak olyan községek is, melyek mintasze- 
rűleg kezelik vagyonukat, az adminisztratív 
ügyeket a legpéldásabb pontossággal intézik 
el. a igy nem lehet pálczát törni nagy kiterje
désű vármegyénk összes községei felett, m ert 
bizony számtalan vármegyét tudnánk felsorolni, 
hol a községek adminisztracziója, Zemplénvár- 
megyébe kebelezett községekével még caak 
arányba sem hozható. Megemlékezett a főispán, 
megnyitó beszédében a varmegyei közegészség
ügyi éB közművelődési állapotokról is, bár mi 
is elismerjük, hogy úgy a közegészség, mint a 
közművelődés teren fokozatos hal idás m utat
kozik vármegyénkben, de Czinke István bizott
sági tagnak tökéletes igazat adunk, midőn a 
felvidék sok hiányosságait, a népneveléa visz- 
sza m aradását szőnyegre hozta s így felhívta 
figyelmét az illetékes köröknek, felvidékünk 
közművelődési viszonyait, rendezettebb álla
potba hozni. Legérdekesebb része volt a köz
gyűlésnek a milleniumi pótadó megszavazása. 
A 14000 frtot tevő összeg vármegyei pótadó

ból fog kikerülni. Kzen ösBzegból ő  felsége a 
király éa a királynénak, tovább i II. Rákóozy F. 
Kossuth Lajos, Gróf Andrássy Gyula éB Báró 
Vay Miklós életnagyságú arczképei fognak le
festetni, — Szerencsen az Arpád-hegyen emlek- ; 
oszlop felállíttatni, a  vármegye monográfiájá
nak megírására 3000 frt jutalomdíj kiadatni, 
végül a nemzeti ünnepen, a vármegye lovas- 
baudériummal képviselteti magát, mely alka- j 
lomra 5000 frt lett megszavazva. Szükségesnek 
tartjuk itt megemlíteni, hogy Báró Sennyei 
Miklós volt főrendiházi,elnök, a nagy politikus 
és a lánglelkű T refort Ágoston volt közoktatás
ügyi miniszter is várm egyénk szülöttje, m éltán 
megérdemelnék, hogy emlékük vármegyénk 
termében hason módon megörökíttessék. Egyéb
iránt, ha jól tudjuk, Zombory Gedó inditvá- 
nyá-a, annak idején el lett határozva, hogy 
Sennyeinek és Trefortnak életnagyságú ai-cz- 
képe a  vármegye által be fog szereztetni, s 
így ezen határozatot csak oflfektuálni k e ll; leg
jobb alkalom most, a többi képekkel együtt 
ezeket is beszerezni. Dobé István király-hel- 
meczi közigazgatási joggyakornok, a  főispán 
által tb. szolgabirónak neveztetett ki. A köz
igazgatási bizottságba beválasztanak: Dókus J ó 
zsef, Fejes István, G róf Mailáth József, Molnár 
Béla és Stépán Gábor, a központi választmányba : 
Dókus Gyula, az igazoló választmányba: Dr. 
Ballagi Géza, Dókus Mihály, Becske Bálint, 
Molnár Béla és Malonyay Ferencz, az állandó 
választmányba: Ormándy Miklós, Phillipp Károly, 
Lencsés János és Szokolay Emil, a közegészség
ügyi bizottságba: Dr. Marikovszky Pál, a szabály
rendeletet készítő bizottságba: Sulyovszky István, ! 
a gazdasági választmányba: Dr. Hornyai Béla, 
a nyugdíj alapra ügyelő választmányba: Dr. 
Csöke József, a községi közjegyzői nyugdíjalapra 
ügyelő választmányba: Báró Gaizler József, 
a Kásztenbaum alapra ügyelő választmányba : 
Dókus Gyula és Klein Tivadar, Lóavató bizott- 
sái/i elnökök lettek: Dókus Gyula, Szerviczky ! 
Ödön, Lukovics Géza, Vladár Emil, Potoczky 
Dezső, Thuránszky Ferencz.

O  A vármegye törvényhatósági bizottsága 
szeptember havi közgyűlésében a fogatoknak 
az utczákon, utakon éa tereken a felrakodás, 
valamint az igavonó állatok etetéséről szabály
rendeletet alkotott, melynek kihirdetése ináig 
sem történt meg az egész várm egye területén. 
Nem vagyunk ugyan barátai az e féle sta tú 
tumoknak, m ert végrehajtásukat, nincs kinek 
ellenőrizni; de ha már m egalakították, legalább , 
hirdetnék ki, úgy aein lesz attól boldogabb a 
magyar.

O  A roncsoló toroklob ellen a Beehring- 
féle savó vármegyénkben a főorvos jelentése 
szerint biztos gyógyszernek bizonyúlván, a 
közigazgatási bizottság ez okból a vármegye 
főorvosának azon előterjesztését, hogy ezen 
hathatós gyógyszer kellő mennyiségben éa mi
nőségben szereztessék be, jelenleg a köz- 
egészségügy érdekében mellözhetlen feladatnak 
tekintve, magávé tette s megbízta az alispánt, 
hogy a gyógyszer beszerzéséről intézkedjék, 
hogy alkalom adtán gyógyanyagban a szegény 
sorsú nép ingyen is részesíttethesaék és egy- 
szermind gondoskodjék oly alap kijelöléséről 
is, melyből a rendkívüli szükséglet ára fedez
hető legyen.

O  A jövő évben netán elrendelendő mozgó
sítás esetére a vármegye alispánja elrendelte, 
hogy úgy a lovak elővezetésére alkalmas, 
tagas éa könnyen hozzáférhető terek, valam int 1 
irodáknak alkalmas tágas és világos zárt helyi
ségek biztosítása iránt a föszolgabírák intéz
kedjenek s intézkedéseikről a té r és iroda he
lyiség megjelölésével je lentést tegyenek.

O  Általános a panasr, hogy a községek nap
nap m ellett oly kiadásokkal terheltetnek, m e
lyekre szükség nincs s kötelezhetők nem is 
volnának. Ezen körülmény a legközelebb ta r
to tt közigazgatási bizottság ülésében élénk v ita
tárgyát képezte, miután egyes községek e czí- 
men te tt kiadásai a községi pótadó kulcsát 
rohamosan emelni látszanak. Az alispán már 
előzőleg intézkedett a községek részére meg
rendelt lapok éa drága nyomtatványok tárgyá
ban éa be is kívánta a föszolgabírák jelentéseit. 
A bem utatott jelentések kerültek most tárgya
lás alá és kiadattak az alispánnak, hogy a  fel- 
Bzólaló Stépán Gábor bizottsági taggal együt
tesen vizsgálják meg, mely lapoknak és nyom
tatványoknak m egrendelése kötelelező a köz
ségben ? Azt hisszük, hogy ha a  tüzetes je len
tés beérkezik, a közigazgatási bizottság hatá

rozatiról a községek ideje korán értesítve lesz
nek, különben ott leszünk a hol a m ádi.........

O  Iparkamarai tagok. A kereskedelem ügyi 
m kir. m iniszter elrendelte, hogy az újonnan 
választandó kamarai tagok névjegyzéke decz. 
31-ig felterjesztesaék. Az alispán a m egüresedett 
tagsági helyek betöltését elrendelte, s a  válasz
tók névjegyzékét a s.-a.-ujhelyi iárás főszol- 
gabirájának, mint a központi bizottság elnöké
nek kiadta, hogy a választás határidejének ki
tűzése iránt intézkedjék.

O  Tűztávlati eljárás. A s.-a.-ujhelyi takarék- 
pénztár az ottani vaB U ti állom ás közelében 
lévő sa ját területén, fából egy term ény rak
tárt szándékozik kiépíttetni. A közigazgatási 
bizottaág a hatósági engedély k ia d á B á t m egelő
zőleg a tűztávlati eljárás foganatoaítáaát ren
delte el, minek következtében az alispán az 
eljárás foganatosításának határidejét 1895. évi 
január 15- napjának délelőtti 9 órájára  tűzte ki.

—  Gyászhir. Antalfi Giziké, a  sárospataki ifjú 
társadalom nak egyik kedves tagja, múlt hónap
27-én reggeli 4 órakor végezte be ifjú életét. 
Még csak 22 évnek tavasza tű n t el felette  s 
mar életének tele következett be. Az a néhány 
tavasz a’.ig-alig hogy nyílásnak indította a  virág 
b im b ajá t: a kegyetlen ellenség oly erősen tá 
m adta meg, hogy a fonnyadáa gyorsan követ
kezett. — Az anyai Bzívben ür tám adt — ott, 
hol a gyerm eki szere te t gyökerei, voltak, me
lyek éle te t vettek s é letet adtak. Óh pedig mi
lyen szüksége volt 8 volna még ma is a régóta 
mély gyászba öltözött anyának, özv. Antalfi 
Jánosné, Zsarnai Erzsébetnek erre a gyermeki 
szeretetre, a mely —  mondhatni —  egyedüli 
vigasza, egyedüli boldogítója volt. — Egy másik 
azivben pedig sötétség lett, — abban a azivben, 
a m elyet a m ár örökre lecsukódott szem pár tüze, 
fénye világított be. Tem etése 28 án d. u. 3—4 óra 
közt volt. Bálint Dezső ref. lelkész a  koszo
rúkkal borított koporsó felett megindító gyász
beszédet mondott s a ref. egyházi énekkar 
gyászdalokat énekelt. — Vájjon le3z-e, van-e 
vigasztalás a vesztesek szám ára ?! Isten erő
sítsd lelkűket! Egyedül a te segedelm ed teheti 
őket képessé a  csapás elviselésére.

O  Fegyelmi ügy. A várm egye alispánja Dra- 
gorics K álm án bodrog-keresztúri jegyző ügyé
ben m eghozta határozatát, melyszerint a neve
zett községi jegyző az 188G. évi XXII. t.-oz 
90. ij.-ának a pontja értelm ében fegyelmi vét
ségben vétkesnek találtatván, a m egejtett nyo- 
mozathoz képest hivatalvesztéssel büntettetett 
és ennek folytán a  község jav ára  íiOtí frt 20 
kr adóleszámolási és 106 frt 88 kr adóbehaj
tási költség téritm ény erejéig marasztalt,atott. 
Tokajból értesítik  lapunkat, hogy m arasztalt 
fél a  határozat ellen felebbezni fog. — Mások 
állítása szerint nevezett jegyző állásáról m ár 
lemondott. O.

— 1895 január 22-ikén fogja a sárospataki 
állami tanító képezde fennállásának 25 éves 
jubileum át ünnepelni. Az előkészületek m ár 
javában folynak. Az intézetnek összes növen
dékei m eghivattak a szép ünnepélyre. Annak 
idején referálunk.

Homonna varos úri közönsége a tá rsa 
dalmi kapocs szoroaan tartása  ezéljából Szil
veszter estélyén, tánczezal egybekötött thea- 
estélyt ta rto tt a  Stefánia vendéglő term eiben. 
A kitűnően sikerűit estély reggeli (i óráig 
tartott.

— Eljegyzés. Fodor István  sárospataki jegyző 
eljegyezte Marikovszky Péter kedves leányát 
Margitot. G ra tu lá lunk !

A kassai ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy 
Biringer A rtúr  ügyvédet, Király-Helmecz szék
h e l ly e l  e kam ara ügyvédi lajstrom ába folyta
tólag fölvette, és hogy Kerekes János liszkai 
lakos ügyvédet, önkéntes lem ondása folytán, 
a kam ara ügyvédi lajstromából kitörölte.

O  A sztropkói já rás  árvízkárosultjai adó le
engedésben való részesítése tárgyában a köz- 
igazgatási bizottság következőleg h a tá ro z o tt: 
minthogy az 1885. évi XXII. t. ez. végrehaj
tása  iránt kiadott u tasítás 3. § ának e pontja 
értelm ében, az elemi károk ese te it adóleenge
dés ezéljából maguk az érdekelt felek, vagy ha 
a károsúltak többen vannak, két m egbízott kép
viselőjük, a kárese tt történtétől szám ított 8 
nap alatt a községi elöljáróságnál írásban beje
lenteni k ö te lesek ; azonban az érdekelt közsé
gek károsult birtokosai adóleengedés ezéljából ká
rosodásukat be nem jelentették, a ily bejelentés 
hiányában pedig az adóleengedéBe iránti lépések



nek mindnyájunkat őszinte örömmel, mivel e l
érkezettnek látjuk az időt arra, hogy a magyar 
irodalom a külföldi litteratura basonnemű tér 
mékeivel szemben fényesen m egállja helyét, 
só t némely tekintetben felül is múlja azt.

Jelen leg  nincs elég terünk és időnk arra, 
hogy a karácsonyi könyvpiacz minden neveze
tesebb term ékét érdem e szerint bíráljuk, ismer
tessük ; legyen siabad  e i  alkalommal inkább 
csak a kiemelkedőbb müvek nagyobb részének 
sorozatát adni, nem m ulasztván el az épen ke 
zünkbe levő könyvekről pár szót szólani.

M indenesetre teljesen számot tevő munka 
Agai Adolfnak , azaz Porzónak „ Vizen és szá
razon ' czímú két kötetes úti rajz-gyűjteménye, 
melynek minden sora magán viseli Againak  éles. 
megfigyelő képességét, finoman sziporkázó szel
lem ét, élettapasztalatokban gazdag lelkét s mély 
belátását, me’ylye1 a néhol, esetleg mások elót- 
talán kicsinyesnek, látszó dolgokat vagy epit 
sodszerú kis anecdotákat a  maguk eredeti, ne
mes zam atjukban tárja  elénk. Húsz év alatt 
m egtett utazásainak eleven rajzai ezek, melyek
nek végig olvasása után szinte úgy érzi m a
gát az em ber, m intha ama vidékeket mi is 
együtt utaztuk volna be a szerzővel. — E 2 
kötet az A thenaeam  csinos kiadásában jelent 
meg 8 az ára  a k e ttő n ek : 6 frt. Porzónak e 
jeles művéről alkalmilag bővebben m egemléke
zünk. Különben ugyancsak Porzónak egy má
sik jeles m űvét is kiadta a Lampel Róbert 
könyvkereskedése, tetszetős kiállítással; és ez: 
„Porzó: Igaz történetek. Húsz elbeszélés. Irta 
Ágai Adolf. Második kiadás. 1895. Á r a : 2  fr t  
40 k r .'

A karácsonyi könyvpiaca egyik érdekes iro
dalmi jelenségének lehet tekintenünk a ,  Ma
gyar Hírlap karácsonyi album a' t, mely álta lá
ban véve e nembeli bárm ely term ékkel bátran 
versenyezhet. Czikkei közül kitűnnek különö
sen : Tóth Bélának bravúros m agyarsággal meg
íro tt novellája, „A boldog asszony dervise‘ 
melyen szépen tükröződik elénk Tóth Bélának 
az ő ism ert jeles írói egyénisége. Továbbá 
Ignotusnak, ez újabban feltűnt nagytehetsógű 
írónak „Apage S a tanas” czímú költem énye; az
tán Bársony Istvának, Benedek Eleknek, Ambrus 
Zoltánnak müvei. A festmények, illetve rajzok 
közűi kiválik a Zichy  Mihály női arczképe, 
továbbá a  Munkácsy M. és Márk Lajos rajza. 
A czím képre csak az a megjegyzésünk, hogy 
a i  egy kissé frivol és a túlságig modern.

Újabban m egjelentek a  következő jelesebb 
művek. Benedek Elek : „ Magyar mese és monda
világ." Ezer év meseköltése. Seéchy Gyula rajzai
val. II. kötet. 8°. 489 lap. Budapest. Díszkötéa- 
ben 3 frt. Méltó párja  az előbbi ( I ) kötetnek.
— Szintén B. E . : Csodaszép mesék. 12 színes 
képpel. Nagy 4 ”. 60 lap. Kötve 5 frt. Mindkettő 
az A thenaeum kiadása Budapesten — Adorján 
Sándor: .G ólyafészek', B ihari Sándor rajzaival. 
95 1. Budapest, Deutsch Zs. és társa  kiadása.
— Reviczky Gyula össies költeményei. Sajtó alá 
rondezte Koroda Pál. 2 k. Díszkötésben 6 frt. Ki
állításra nézve e két kötet a  nyomdászatnak és 
könyvkötészetnek valódi rem eke. — Ignotus: 
Versek. 115 1. Kötve 2 frt Vallomá.ok. 193. 1. 
Kötve 2 frt. Budapest, Sínger és W olfner. — 
Gárdonyi G éza: A nagyapó tréfái. T réfás mu
tatványok, rejtvények, adomák. Sok képpel. 
112. 1. Ára 1 frt. —  Iparosok olvasóidra. Szerk. 
Mártonffy Márton. I. évf. I. k . : Gelléri Már -. 
Mit jelent és milyen lese az ezeréves kiállítás. 
Vázlatos kép a  jövőből. Az ezeréves kiállítás 
tervrajzával. 51 l Ára 30 kr. Beöthy Z so lt: A z 
egyetemi tanárképzés kérdéséhez. 22 lap Bpest. 
H ornyánszky Vidor kiadása Zsolnay Gyula: 
Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. 25 
mellékletbeli és egy szövegközi hasonmással 
8° 29G. 1. M. T. akadém ia kíadaaa.

Sárospatakon megjelent: Emléklapok Erdélyi 
JánoB nagykaposi em léktáblájának leleplezése 
alkalmából. Az írónak és szülőházának képével. 
K iadja a „Sárospataki Lapok." A tiszta jöve
delemből a sárospataki „Erdélyi Kör" ben .E r 
délyi János pályadíj alapittatik. Ara 30 kr.

E tetszetős füzetben az Erdélyi em léktábla 
leleplezésekor mondott költemény és beszédek 
foglaltatnak, a melyek annak idején a .S áro s
pataki Lapokban" iáttak napvilágot. A füzet j 
elején Erdélyinek jól talált arczképével talál
kozunk ; majd első czikk gyanánt Leray József
nek ih letett hangú, m agasztos szárnyalásu ódája 
áll, mely után Szinyei Gerzson akad. tanárnak 1

Erdélyiről írt magvas, kiváló szakértelem m el | 
írott einlékbe8zéde, ez után pedig Ballagi Gé- 
ziinnk a M. T. Akadémia, és Léván Józsefnek 
a K isfaludi-Társaság nevében mondott beszéde 
következik. A füzetet a nagykaposi emlék rövid 
története rekeszti be.

Ugyancsak most jelent meg S árospatakon : 
A z alsó zempléni ev. ref. egyházmegye ősei köz 
gyűlésének jegyzőkönyvi- E tartalm as füzetet, 
illetve jegyzőkönyvet Kónya András, egyhái- 
inegyei papi főjegyző szerkesztette.

TÖBVÉHYSZÉKI c s a m o k .
* Vétkes bukás. Az 1891. évi márczius 15 én 

Kaminazky Mihály nagy-szőllósi kir. közjegyző 
által kiállított okirat szerint, Ungerleider Zsig- 
mond RoBenberg Mór tiszaujlaki lakos, keres
kedőt, felhatalm azta arra, hogy ottani vegyes 
kereskedését helyette éa nevében teljes jogkör
rel vezethesse, kijelentvén, hogy az általa teendő 
lépéseket m agára nézve kötelezőknek és jog 
érvényeseknek elfogadja. A közjegyzői okirat 
kelte után üzlete megbukván, Szabó Lajos és 
fiai ezég és társainak kérelme folytán, U nger
leider Zsigmond varannói lakos ellen a csőd 
m egnyittatott és a leltározás alkalmával kitűnt, 
hogy az 1207 frt 20 krban leltározott házi be
rendezések, az italneműei; másol; részére már 
le vannak foglalva, üzlete pedig a csődmegnyi
tást megelőzőleg történt foglalások folytán, f. é. 
január 30-án bezáratott és márczius 16 és 17-én 
bíróilag elárverelte tett. Ungerleider üzlete, bár 
m eghaladta a kisipar körét, azt be nem jegyez
tette, kereskedelmi könyveket nem vezetett, 
cselekvő és szenvedő vagyoni állapotáról mér
leget nem készített s bár azon körülményből, 
hogy már 1893. évben fizetési kötelezettségé
nek csak adósBágcsinálás m ellett tudott eleget 
tenni, fizetésképtelenségét tudnia kellett, mégis 
ennek daczára csődöt nem kért s a csődkér
vény beadásának elm ulasztása által, alkalmat 
szolgáltatott arra, hogy vagyonára egyes hite
lezői zálogjogot nyerjenek. Tekintettel tehát 
arra, hogy a közjegyzői okirat tartalm a szerint 
Ungerleider Zsigmond csak üzletének vezetésé
vel bízta meg Rosenberg Mórt, de az üzletnek 
tulajdonosa ő m aradt s neki üzlete menetéről 
éB azt érintő minden körülményről tudnia kel
le tt: a törvényszék ót vétkes bukás vétsége 
miatt, mint te ttest, Rosenberg Mórt pedig, mint 
bűnsegédet vád alá helyezte.

* Súlyos testi sértés. Tóke-Teiebesről írják 
lapunknak, hogy ottani lakos, Horváth Csinos 
Mihály folyó évi julius 14-én azért, m ert Olexa 
Jánosué ottani lakoB egyik hozzátartozóját lopás
sal gyanúsította, az italtól felhevűlve, egy palánk- 
kerítésen keresztül ugorva, Olexa Jánosné ud
varába rohant, hol utóbb nevezettet és leányát 
kérdőre vonta a rágalomért. Miután ezek öt 
kiutasították, Horváth Csinos Mihály az Olexa 
llva kezéből a kiragadott kapával Olexa János- 
nen és leányán 20 napon felül gyógyuló sé rü 
léseket ejtett, mit az orvosi látlelet és felúl- 
vélemény is igazol. A törvényszék a vádlottat
7 havi börtönbüntetésre ítélte.

* Gondnokság. A s.-a.-ujhelyi kir. törvény
szék által homonnai illetőségű Schönbrun Leni 
26 éves, izr hajadon, elm ebetegség miatt, 
gondnokság alá helyeztetett.

* Felhívás. Amerikában elhalt Székely István 
hagyatékában érdekelt, ismeretlen helyen tar- i 
tózkodó Székely Mihály és Székely JánoB t fel-

I hívja a sátoralja-ujhelyi kir. járásbíróság egy 
] év alatt személyesen vagy m eghatalm azott által 

jelentkezzenek, különben a hagyaték az ügy- 
J gondnokúl kirendelt dr T atray  Dezső ügyvéd
I közbenjöttével fog betárgyaltatni s örökrészük, 

a mennyiben bírói letétre nem alkalmas, az ügy
gondnok kezelésére fog bízatni.

* Sulyo* tes ti sértés. Folyó évi junius 3-án 
Parnón, Topolovszky János Kom ái Jánossal egy- 
idöben a korcsmában pálinkázott. Topolovszky 
észrevevén azt, hogy öcscsénok feje be van 
verve s vérzik, dühbe jött, a  takaréktűzhelyről | 
egy vasdarabot felkapott s azzal az összes j 
korcsm ában levőket kiverte; ilyen körülmények l 
között ütötte meg Kotnár Jánost annyira, hogy | 
az tités következtében borda-törést b 35 napon j  

túl gyógyuló testi sértést szenvedett. A kir. 
törvényszék Topolovszkit a  súlyos testi sértés 
vétségében bünösnok mondta ki s 14 napi fog
házra ítélte. Ez ítéletben úgy a vádlott, mint 
a  közvádló megnyugodtak.

* Lopás. Horváth Lajos I. r. vádlott Hernád-
Németiben ez év május havában, egy napon 
Rosenberg Jakab bolthelyiségének egyik abla
kát betörvén, az igy tám adt nyíláson 28 darab 
kötelet ellopott s abból 20 darabot, a nélkül, 
hogy erről Szabó Lajosnénak említést te tt volna, 
nevezettnek a kertjébe dobott. Szabóné m eg
találván a köteleket, a helyett, hogy azokat a 
hatóságnak, esetleg tulajdonosának átadta volna, 
kam arajában elrejtette s csak akkor adta ki, 
midőn a csendőrök nála megjelentek. A törvény
szék Horváth Lajost a lopás bűntettében vét
kesnek mondta ki s 6 havi börtönre, míg Szabó 
Lajoanét idegen vagyon jogtalan elsajátításában 
mondta ki bűnösnek éa 3 napi fogházra ítélte. 
Kir. ügyész és vádlottak belenyugodtak.

* Körözések. A s.-a -ujhelyi kir. törvényszék 
Bessenyey Róza kérelme következtében, a s.-a.- 
ujhelyi takarék pénztárban elhelyezett 200 frt 
tökéről és folyó kamatairól szóló 13816. ezámú, 
állítólag elveazett betétkönyvnek megsemmisí
tése iránti e ljárást; továbbá Funtik Zsuzsánna 
s.-a.-ujhelyi lakos kérelme következtében, a 
s.-a.-ujhelyi népbank mint takarékpénztárba el
helyezett 350 frt tőkéről és 43 frt 38 kr ka
matról szóló 2868. számú, állítólag elveszett 
betétkönyvnek megsemmiBÍtése iránti eljárást 
folyamatba tette. Az okiratok köröztetnek s 
azok birtokosa igényét egy év alatt igazolhatja.

A közönség köréből.

Válasz a nyílt levélre.
Kedves barátom Tass Im re !

A „Sátoralja” heti lap decem ber 15-én 
m egjelent számában a nyilt leveled sorait ol
vasva, asekély szem élyem et érinted, mint ki a 
legutóbbi közgyűlésen a szabályozási kültsegek 
m agassága ellen felszólaltam.

Tagadhatlan édes b a rá to m ! hogy veled e 
téren egy csolnakban evezek, rég időtől kísé
rem  figyelemmel, s már választmányi tagságom  
idejében boldogult elnök Br. Senyei Pál előtt 
is nyilvánítottam, sőt egy választmányi ülésben 
a 600,000 frtoa kölcsön vétele ellen a magas 
fentartáBi költségeket is hangsúlyoztam, a ugyan
csak szavazásra bocsáttatván a kérdés, as ak
kori választmány dr. Lengyel Endre és Kossuth 
Pál kivételével leszavaztak.

K ét éven á t a közgyűlésen nem de mind
ketten a takarékosságot hoztuk ajánlatba — a 
legutóbbi közgyűlésen felszólítva Meczner Gyula 
választm ányi tag által és nem a társulati elnök 
Öméltósága által, hogy ajánljak módot a taka
rításhoz? röviden kezdtem hangsúlyozni az 
igazgatói állás fizetésének és a mérnökök fize
tésének redukálását, — a havi pótlékok feles
legességét, ha a mérnökök fix fizetést kapnak, 
de bizony a pusztába elhangzott a szó, le tet
tem pipálva s bár láttam lelki állapotodat, 
hogy egyes szavam a tiéd is, de idő előttinek 
tartottad a vita tovább folytatását.

Véleményed az igazgatói állás dotációjának 
törlésével velem egy.

A társulati elnök Öméltósága, a kit mun
kásságba, kitartásba a a szabályozasi ügyek czél- 
irányos vezetésében senki felül nem múlhat, 
ki annyira szívén viseli Bodrogköz javát, ki 
eddig is vezette, úgy értesültem , az igazgatói 
hivatalt is, óhajtván magának mindenről teljes 
tudom ást szerezni, bizonyára e lankadatlan 
munkásság, átlévén m ár a székhely Királv- 
Helmeczre téve, nem fogja zsibbasztani, ha ed
digi m unkásságát szé le s íten ék  és bizonyára 
itt ia egyezik véleményünk és Dobé Bertalan 
aligazgatót, kinek úgy is megvan évi dotációja, 
az igazgatói állás teendőivel, melyeket czélaze- 
rúnek lát megbízza — és ehez még alapsza
bály változtatás sem szükséges, — de ez állásra 
új em bert beválasztani, nagy összeggel dotálni, 
nem látom czélszerúnek, m ert ez esetben a 
társulat úgy állna, mint egy .táp in tézet" pedig 
igen reánk fér a takarékosság.

És kedves bará to m ! hogy módozatot a ján l
junk a takarékossághoz, majd úgy hiszem a jövő 
közgyűlésen leszünk talán többen, kik véle
ményünket nyilvánítsuk és fog biztosan lenni 
oly módozat, mit a választm ány is kegyes leetid 
elfogadni.

Midőn e szerény vélem ényem et tudatom veled
— jó egészséget kíván neked

N.-Rozvágy, 1894. decz. 26. barátod:
Soltész Pál s. k.

Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jeuö, az ev. ref. főiskola betűivel.



. /vatalból meg nem tehetők s annyival inkább
s in  tétethettek meg, mert a történt árvízkárok 

8a kir. pénzügyigazgatósagnak tö» •'<>nyes időben 
tudom ására  nem hozattak, a péníügyigazgató 
e tá rgyban  beadott jelentése tudomásul vétetett. 
T ekintettel azonban azon szomorú viszonyokra, 
a melyek a vármegye felvidékén a segélyt 
igénylő népinségben nyilvánulnak ; és tekin
tettel arra, hogy a törvény és u tasítás intéz- 
kédései inkább egyesek károsodására, mintsem 
ily egész vidéket sujtó általános csapások se
tére irányítvák; tekintve hogy a felvidék mű
veletlen népével, ezen esetben a magánosok 
m ulasztása mely — törvény tudatlanságból 
eredt — humánus szempontból eltekinthető, 
m ert a hol a közönség könyörúletére vau szük
ség, ott a törvény (ormai határozmányainak 
szigora a kormány hatalom által enyhítendő: 
felterjesztés rendeltetett intéztetni a  pénzügy- 
miniszterhez, hogy az előadottak tekintetéből 
utasítsa a pénzügyigazgatÓBágot, hogy ezen ki
vételes esetben ez elöljáróságok által felvett 
kárkimutatások alapján a megjelölt kárössze
gek arányában, a károsultak adóleengedésben 
való részesítése iránt intézkedjék. Most pedig
— írja levelezőnk — adtál uram esőt, de nincs 
rajta áldás.

— A cs. és kir. 10. huszárezred pótkeret
parancsnoksága értesít, hogy Nyíregyházán 61 
drb. kincstári ló fog megbízható vállalkozóknak 
tartásra kiadatni, a kiadandó 5 — 7 éves lovak 
1895. márczius 1-én lesznek elszállíthatok.

— A sárospataki községi iskolaszék 1894.
deczember hó 30-án ülést tarto tt, melyben a 
pénztári vizsgálat, a zárszám adások és a költ
ségvetésekről beterjesztett bizottsági jelentések 
helyeslőleg tudomásul vétettek. Ezután a taní
tónak azon jelentése, hogy a községi iskolát 
látogató gör. kath. gyermekek szülői nála oly 
határozott nyilatkozatot tettek, miszerint ha 
gyermekeik a gör. kath. vallásban nem fognak 
részesíttetni a mint más hitfelekezetű gyerme
kek vallás és erkölcsi oktatásban hitfelekezetök 
részéről rendesen részesülnek, akkor gyerme
keiket ezen iskolából még e tanév folyama 
alatt kiveszik és más iskolába járatják. Az is
kolaszék ezen az iskolaszéki elnök által is több
szöri iskolalátogatás alkalmával tapasztalt ha
nyagságot és mulasztást sajnosan vette tudo
másul, és az elnököt kötelességét nem teljesítő 
gör. kath. hitoktató ellen való törvényes eljá
rásra utasította. Bizony eléggé nem kárhoztató 
sajnos jelenség, ha egy hitfelekezet a törvény 
által is rendelt vallás és erkölcsi oktatásban 
hívei gyermekeit nem részesíti és még karlioz- 
tatóbb helyben, a midón ezen hitfelekezet hit
oktatójának tisztességes évi tisztelet-dijat tizet, 
különösen a  községi iskolában teljesítendő hit- | 
oktatásért. Arról is panaszkodnak a szülék, hogy \ 
a múlt évi zárv izB gán  fizetett hitoktatójuk ineg 
Bem jelent, a gör. kath. gyermekek vizsgát 
nem tettek. >-. I.

—  A s.-a.-ujhelyi általános ipartestület folyó 
év február hő 2-án, a városi színház teremben 
bált fog rendezni. Ez lesz az ipartestUlet első 
bálja, melyre már is a közönség minden 
osztályából — nagyban készülnek.

— A sárospataki önkéntes tűzolto-egyla' 
megalakulása. Hosszú vajúdás után, végre-va- 
lahára az önkéntes tűzoltó egylet múlt hó 16-án 
három évre megalakult. Köparancsuok lett: 
Bogyay Zsigmond, I. alparancsnok: Lehóczky 
József, II. alparancsnokok: Ellend .József és 
Veres Ferencz, m ászóparancsnokok: Neumann 
Péter és Csajka Endre, szivattyú parancsnokok 
Karner János és Cziráky István, rendfeutartó- 
parancsnokok: Fodor Jenő és Pavletite György, 
segédtiszt: Batta József, építész: Spekal Jauos.
A megalakításban, az egylet fáradhatatlan fő
parancsnokának, Bogyay Zsigmondnak van két
ségkívül a legfőbb érdeme, ki nem kímélve 
semmi fáradságot, az egylet újjászervezése kö
rül, minden tőle telhető dolgot elkövetett, hogy 
a humanizmusnak él a közügynek továbbra is 
buzgó szolgálatot tehessen. Csak azt az egyet 
nem értjük, hogy egy 43 tagból álló egyletnek 
minek 12 parancsoló ? Hiszen ezen létszám 
elég volna egy 100 fóból álló testületnek is, 
nem pedig 31 közlegénynek. Ezt az eljárást 
nem helyeselhetjük s tartunk tőle. hogy ilyetén 
intézkedések mellett, a nemes czélra törekvő 
egylet illusoriussá válik.

— Sport Maholnap a korcsolya Baison is 
megnyílik Sárospatakon, a vár a latt levő körűi- 
sánczolt helyen, a korcsolyatér rendbehoz itala 
iránt a munkálatok már folynak s erősen uisz-

szük, hogy e napokban már a korcsolyázó kö- | 
zönség téli sport igényei kielégítést fognak 
nyerni.

— A sárospataki I. csoport birtokosság jó
váhagyott alapszabályait, a s.-a.-ujhelyi főszol
gabíró, az 1894. évi mezei rendőrségről szóló 
törvény értelmében eszközlendő pótlások végett 
visszaküidötte.

Q  Gazdasági tudósító. A földmívelésügyi m. 
kir. miniszter Oravtice Sándor parnói lakost és 
uradalmi tiszttartót, Zemplénvármegye gálszécsi j 
já rására  nézve, az állandó gazdasági tudósítói 
tiszttel bízta meg.

— A sárospataki rom. kath. fóelemi fiiskola 
második osztályának két növendéke decz. 19-én 
délután 1 órakor a legszigorúbb tilalom daczára 
sikálkózni ment a félig s csak könnyen befa
gyott Bodrog folyón. A jég  előbb az egyik, 
majd a másik alatt szakadt le. Egy a közelben 
álló 15 éves Hajdú nevű fiú azonnal segítsé
gükre ment, de alatta is beszakadt a  jég 
amazok lubiczkolva s a kezeik alatt folytono
san le-le töredező jégdarabokba fogódzva any- 
nyira a mennyire feltartották m agukat néhány 
perczig s azután eleresztve, teljesen elvesztek: 
utóbbit egy hosszú lécz segítségével kim entet
ték az arra siető emberek. Szerencsére sokan 
látták az esetet s a két kis fiú haláltusáját, a 
többi között Csicsvári nevű ács m esterem ber 
is. E derék férfi sietve ugrott egy csónakba s 
mint a kilőtt nyil, a katasztrófa helyén term ett. 
Könyökig kotorászva a  vízben, az összefogód- 
zott két fiút megtalálta. Kihúzta s a partra 
szállította. Egy közel eső házba vitték azután 
a  két megdermedt s teljesen élettelen gyerm e
ket. A házban a mentéshez nem értő czigányok 
tehetetlenül állottak fö lö ttük ; a gondviselés 
azonban egy másik derék férfit rendelt a gyors 
segély eszközlésére. GnsHi/ébir Kálmán m észá
ros m esterem ber a derék polgártárs neve, a ki 
emberi erőt meghaladó erőfeszítéssel fogott a 
fiúk életre hozásához; majd egyiket, majd a 
másikat dörzsölve, körüláiióit segítségre ösztö
nözte s kérte, kitartó buzgósággal mintegy fél
órái izzasztó munka után a két fiú lélekzeni 
kezdett. Ezt látva Gasztgéber úr. szó nélkül 
adta át az elősiető orvos úr gondozása alá a 
két fiút, sugárzó arczán látszott a siker fölötti 
öröm, vagyis a  lélek azon jutalm a, m elyet a 
jó cselekedet tudata nyújt a nemes szívnek.

O  A czigándi notoria Galambos Ödön, czi- 
gándi körjegyző m egválasztatása ellen, Kiéger 
Béla, ottani segédjegyzö két íves panaszt adott 
be a belügyminiszterhez. Mint bennünket Czigánd- 
ról értesítenek, a panaszos kérvényben előso
roltatott, hogy a képviselő testületek megala- 
kúlva nem lettek, a virilisek névjegyzéke ki 
nem igazíttatott, azonfelül a m egválasztott kör
jegyző 100 frttal vesztegetett volna meg egy 
hitest, hogy a választás ellen beadott óvását 
vonja vissza, mi meg is történt. Kiéger vizsgá
latot kórt beadványában, a főszolgabíró azon
ban azt nem foganatosította, m ert — úgy mond
— az óvások visszavonattak. Az ügyet éber 
figyelemmel kisérendjük.

A „Satoralja" feketetáblája Már több 
ízben volt .ilkalmunk keserűen győződni meg, 
hogy a legú jabb időben Sárospatakon a vasúton 
való utazas sok kellemetlenséggel van össze
kötve. Tóbbszi ir megtörtént, hogy az utasok 
jegy nélkül voltak kénytelenek felülni a vonatra. 
Ezek közül a legtöbbet m enthette az, hogy a 
m. kir. vonaton .rendnek kell lenni" és az 
utasok is tartoznak elvégre alávetni magokat 
az üzleti szabályoknak és a szabályzatban elő
írt időben váltani meg a m enet-jegyüket: de 
már azt semmivel sem tudjuk menteni, hogy 
pl. a szüreti vakaczió alkalmával a tanuló ifjú- 
ság nagy része szintén jegy nélkül volt kény
telen beszállni és útközben büntetés-pénzt fizetni 
Nem azért voltak kénytelenek jegy nélkül fel
szállni, m ert talán a kényelem miatt idejekorán 
elm ulasztották volna a jegyváltást, hanem azért, 
mert a jegyet osztó hivatalnok nem tarto tta 
szükségesnek a kiszabott időnél hamarább a 
jegy kiosztását megkezdeni. Most — a kará 
csonyi szünidő megkezdése alkalmával — tör
tént, egy kellemetlenség. Nem volt elegendő 
vasúti kocsi s e miatt kénytelenek voltak az 
utasok -  köztük a tanuló ifjúság nagy része 
' á 'onmradni. Talán olyankor, a mikor a 
tanuló ifjúság vakáczióra haza utazik s hozzá 
még Ujhelyben országos vásár is van, lehetne 
elegendő számú kocsiról gondoskodni jó e lő re ! 
Nem csak az a kellemetlenség éri az utasokat, 
hogy Patakon maradnak, hanem otthon a szülei

háznál is zavart, aggodalm at okoz, m ert ára 
nincs minden községnek vasúti állomása, sőt 
sok község a vasúti állomástól több óra járásra  
van. Deuique több figyelemért, nagyobb mél
tányosságért esedezünk.

mevezés. A m agyar kir. igazságügy, 
miniszter, dr. Madzsár Károly tem esvári királyi 
törvényszéki bírót, földinket, a tem esvári királyi 
Ítélőtáblához elnöki titkárrá  nevezte ki. — 
A vallás- és közoktatásügyi m agyar királyi 
miniszter Tokaji N agy Kálmán  középiskolai 
tanári oklevéllel bíró belügyminiszteri segéd- 
hivatalai tisztet és az „Országos Törvénytár" 
szerkesztőjét, szintén földinket, a körmöcz-bá 
nyai állami főreáliskolához rendes tanárrá  ne
vezte ki, Philipp Alfréd és Fejes E rnő 'd íjta lan  
joggyakornokokat a kassai ítélőtábla '> elnöke 
díjas joggyakornokokká nevezte ki.

O  Névváltoztatás. GoUsegen József király- 
helmeczi illetőségű, ugyanottani lakos vezeték
nevének ,K a ssa i“-ra kért átváltoztatása, múlt 
évi 103.986. számú belügyminiszteri rendelet
tel m egengedtetett.

— Sorshúzás. Az idei katonai sorshúzás, a 
sátoraljaújhelyi já rás  területéről, a já rá s  szék
helyén, folyó évi január hó 17-én fog m egtar
tatni.

O  Földadó elengedés elemi csapás esetén.
A pénzügyi bíróság döntvényei egygyel ismét 
szaporodtak, mely úgy gazdaközönségünket, 
m int községi elöljáróságainkat közelebbről é r
dekelni fogja. A döntvény egy felm erült ese t
ből folyólag (1893. évi 7292 számhoz keletke
zett és így sz ó l: .Földadó elengedésnek az 1883. 
évi XLIY. t.-cz. 49. és 50. §§-ai alapján abban 
az esetben is van helye, ha a szántóföldekre 
vonatkozólag elemi csapásként jelentkező tartós 
szarazság a bevetett földeknek term ését egész 
határokat magában foglaló nagyobb'terű leteken 
nem teljesen, hanem csak egyharm ad vagy 
kétharm ad részben semmisíti meg oly módon 
és időben, hogy az illető földek azon évben 
már újabb vetem ényezés által jövedelm ezőkké 
általában nem tétethetnek.*

O  Postautalványok feletti rendelkezés. A 
kereskedelemügyi m iniszter 86 00s/93 sz. a. elren
delte, hogy a feladó a m ár kézbesített posta- 
utalvány felett nem rendelkezhetik. A közér
dekű rendeletet tájékozásul ide iktatjuk. „Az 
1891. évi bécsi nemzetközi postai congressus 
alkalmával a postautalványok váltása tárgyában 
kötött s a belföldi forgalomra uézve is érvényes 
egyezmény 3. czikkének 5 pontja értelm ében, 
a postautalvány föladója az utalványt csak ad
dig veheti vissza, vagy czímét csak addig vál
toztathatja meg, míg az utalvány a czímzettnek 
kézbesítve nincs. A postautalvány k ézb es íte tt
nek tekintetik, mihelyt a czimzett az utalványt 
átvette, s az átvételt a kezbesítő könyvben e l
ismerte, illetőleg az átvételről szóló bizonylatot 
aláírva a postahivatalnak átadta. Ha tehát már 
kézbesít' tt, de még nem érvényesített postautal
vány összegére úgy a czim zett, mint a föladó 
igényt tart, s a  föladó a m ár kézbesített pos
tautalvány, vagy a mennyiben az a czimzett 
kezei között elveszett volna, a kifizetési felha
talmazás vissza — illetőleg m egküldését kéri: 
a kir. posta- (távirda-) hivatalok a föladó eb
beli kérelm ét nem vehetik figyelembe, hanem 
az utalványozott összeget a czímzettnek szabály
szerűen fizetik k i,“

IRODALOM.
K rovatunkra sohasem já rt alkalm asabb idő, 

mint épen most, midőn valóban szebbnél-szebb és 
érdekesebb művek jelentek meg a karácsonyi 
könyypiaczon. Ilyenkor láthatjuk igazán, mily szé
les, kiterjedt ez a mi magyar irodalmunk — külö
nösen a belletrisztika — ; s ha az összes közt 
itt-ott akad is egy pár kifogás alá eshető mű

hiszen a búza között konkoly is terem  — 
de elismeréssel, örömmel kell belátnunk azt, 
hogy bizony szegénynek tarto tt irodalmunkban 
úgy kiállítás, mint tartalom  tekintetében kiváló, 
sz ívetle lket gyönyörködtető mű — mondhatjuk

it/f-n sok van. A magyar írók fejedelmétől 
kezdve szépirodalmunk, valódi oszlopainak m ajd
nem m ndeni kével találkozhatunk a  könyvpia
c o n  ; úgy szólván mindenki m egtalálhatja  ott 
maga kedvelt íróját avagy költőjét. A kiadók

a könyvkötő-intézetek meg ugyanám v er
senyre kelnek a művek ízléses, sót gyönyörű 
kiallitása tekintetében. Mindezek azért tölthet-


