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Csabai Dókus (íyula.

Üdvözöljük, szívünk egész m elegével 
köszöntjük méltóságos Dókus Gyula ka
maráit. vármegyénk főjegyzőjét Zemplén 
vármegye szolgálatában eltöltött negyed- 
százados működése alkalmából.

Z":i:plénvármegye igaz közvélem ényé
nek megnyilatkozását fejezte ki várme 
gyénk folyó hó 5-én tartott közigazga
tási bizottsági ülése, midőn —  mint min
den irányban első és hivatott testület —  
kezét a vármegye közönségének literén 
tartva, öt 25 éves vármegyei szolgála
tának végpontján őszinte elösm eréssel 
s abban a reményben üdvözölte, hogy 
elmúlt negyed százados hazafias, kitartó 
és rokonszenves működése biztos zálo
gul szolgál azon újabb negyed-százados 
munkásságra nézve, a melyet tőle a vár
m egye vár és kér, a melynek küszöbét 
most friss egészségben a vármegye 
közönségének szívből jövő szerencse 
kívánata kíséretében lépte át.

Jubiláló főjegyzőnk áldásos tevékeny
sége vármegyénk összes —  közigazga
tási, közgazdasági, közművelődési és tár
sadalmi —  életét áthatotta s mindenkor 
a serény munka, okos tapintat és célt 
nem téveszti' határozottság emberi nek 
bizonyult. Kimagasló érdemei e téren 
sokkal ösmertebbek s a köztudatban oly 
élénken élnek, hogy azok részletes ösmer-

Csabai Dókus Gyula.
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A mai rang- és czimkórságos világban, midón 
minden legkisebb alkalm at felhasználnak arra 
az em berek, hogy nevüket a hír vegye szár
nyaira a az olcsó dicsőség fénysugaraiban süt
kérezhessenek, csodálatosnak tűnhetik  (öl sok 
em ber előtt, hogy Zemplénvármegye szeretett 
főjegyzőjét, csabai Dokus l.yula  0 méltóságot, 
a megyei ügyek szolgálatában eltöltött lanka
datlan m unkásságának határkövénél egész kis 
körben, a közigazgatási bizottság ülésében 
üdvözölte.

De mi, a  kik közelről ismerjük a jubiláns 
zajtalan m unkásságát, minden üres fény s lélek 
nélküli frázisok iránti ellenszenvét, egész te r
m észetesnek tartjuk  azt, hogy Zemplénvármegye 
az ő tiszteletére nem rendezett a toasztok 
árjában úszó ünnepséget, hanem, ünnepelt úgy, 
a m int Zemplénvármegyéliez és alioz a férfiú
hoz illik, ki egész ember, ki kötelességeit a 
leghívebben és a legbuzgóbban teljesíté 25

tésétől felmentve érezzük magunkat, már 
azért is, mert ezen újabbi negyed-század 
küszöbét a legkívánatosabb jó egészség
ben lépve át. munkásságának még dele- 
lőjére sem jutott és bokros érdemei, sok 
irányú gyümölcsöző tevékenységének  
méltatása arra hivatott ösrnertetőre vár.

Mi, sárospatakiak még fokozottabb 
mértékben vagyunk lekötelezettjei ő 
méltóságának - mint már a negyedik 
századot üde virágzásban élő főiskolánk 
tevékeny világi algondnokának. Hálával 
és köszönettel gondolunk gondnoki minő
ségében nálunk, — főiskolánk javára 
töltött idejére és mély tisztelettel kér 
jük, hogy csatolja továbbra is szeretet
tel bokros teendői közzé főiskolánk ügyei
nek gondozását.

Isten éltesse Dókus Gyula es. és kir. 
kamarást, vármegyénk főjegyzőjét, ref. 
főiskolánk világi lgondnokát elmúlt 
negyedszázados működésének végén és 
újabbi negyedszázados munkásságának 
kezdetén!

Friss egészségben hazánknak, várme
gyénknek, főiskolánknak javára sokáig 
é lje n !
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Főisp án i látogatás a sáros
pataki szőlőtelepeken.

Nem mindennapi esemeny folyt le Sáros
patakon, e f. hó (i án. Szeretve tisztelt főispá
nunk. Méltóságos Molnár István úr megérkezését 
örömmel vártuk A varosban az épületek lobo
gókkal díszittettek. A város csendes utczáit

kocsik robog ása verte fel, hogy az érkező ked
ves vendegeket a kívánt helyre vihesse. A 
városi képviselő-testület a vasúti perronon he
lyezkedett el, hol az önkéntes tiizoltócsapat 
sorfalat képezett, a helybeli é í a vidékről jö tt 
díszes közönség között. Az Ujhely felől jövő 
reggeli gyorsvonat meghozta a várva-vártakat.

Az éljenzésekkel fogadott főispánt városunk 
főbírája Dobozi Papp Ferencz rövid, tnrtalm as 
beszédiie! szívélyesen üdvözölte, örömének 
adva kifejezést, hogy hivatalos minőségben 
szerencsénk van a főispán úr ó méltóságához. 
A főispán úr megköszönve a fogadtatást, vár- 
bogyai Bogyai Zsigmond tűzoltó főparancsnok 
szépen elmondott üdvözlő beszédét hallgatta 
m e g : válaszában monda ő méltósága, hogy 
minél kevesebbszer legyen szüksége a varos 
közönségének a tűzoltók m űködésére! Úgy a 
főparancsnoknak, mint az egyes tűzoltóknak 
köszönetét mondva, nyájas kézszorítások között 
a nagy közönségtől kísérve a Vass Imre ügy
véd ée földbirtokos gyönyörű négyes fogatára 
ült, jobbára ültetve Dobokay Lajos mínisteri 
osztálytanacsos és országos borászati kormány- 
biztos urat. A főispán úr kíséretében v o lta k : 
Ujhelyből: Becske Bálint kir. pénzügyigazgató 
Barthos József főszolgabíró, Dókus Gyula 
zempiénmegyei főjegyző, Dongó Gy. Géza m. 
főszámvevő, szerkesztő. Báró Gaizler József 
szolgabíró. Höncs Dezső kir. főmérnök, Horváth 
József tb. főjegyző, Nemes Lajos kir. tanácsos, 
tanfelügyelő. Molnár Béla kerületünk ország- 
gyűlési képviselője, Meczner Gyula nagybirtokos 
S taut József főispáni titkár. T á lk á ró l : B ernát 
Béla a mádi kerület országgyűlési képviselője. 
T árcá iró l: Kosinszkv Viktor vincellér kénez- 
dei igazgató. Mádról: Szabó Lajos főbíró, iilés- 
házy Endre jegyző. L .-B ényéröl: Zalai N. 
nagybirtokos. O .-Liszkáról: Rimaszombati Pál 
küzbirtokoseagi e ln ö k . P erbenyikből: Ulrích 
Vilmos, gr. Majláth jószágigazgatója. Tolcs- 
váról : Nagy Barna. Csörgőről : Paulorics
dános tanító. Bodrog-H alászból: Turián Gábor 
jegyző. Trauconból: Kolozsy Ferencz jegyző.

évi megyei munkálkodása alatt köztársadalmi 
és egyházi téren.

Egy ilyen ünnepélynek nem az ad szint, 
hogy az hírével az egész országot betöltse, 
hanem az teszi méltóságteljessé, hogy a benne 
résztvevők szívének minden dobbanása érezze 
azt az örömet, a mely akkor tölti el az ember 
lelkét, a mikor látja, hogy vannak ideális lelkű 
emberek, a kik éjjet-uapot egygyé téve küzde
nek a közjóért s küzdelmüknek jutalm át ön
szivük elismerésében találják.

Huszonöt év . . .  Majdnem egy emberöltő 
Huszonöt évnek igen sok öröme, igen sok 
bánata van Sokszor érzi az em ber ily hosszú 
idő alatt a sors vesszőjének csapásait, de gyö
nyörködhetik az örömök rózsáiban is, még 
akkor is, ha nem munkálkodik a közügyek 
terén. Hát még a ki e huszonöt évet az élet 
harcában tülté el, hányszor láthat élte egén 
fényt és borút. Mert a közügyek emberének 
nagyon nehéz a sorsa. Eszméit, céljait sokszor 
fé lre é rtik ; nem ritkán aljas gyanú és cselszö
vés állja el ú tját s meg nem értve s látva 
egyesek törpeségét, nagyon nehéz rózsákat 
szakajtani, sokkal könnyebb a tövis koronát 
megnyerni az emberektől. És a ki nem egész 
em ber; a  kinek lelkében nem kiolthatlan láng
gal lobog a közügy szeretetének tüze, az el

bukik. De az, a ki terhűi erejének teljes tuda
tában, felem elt főve! tör á t az akadályokon, 
az szellemének súlyával meghódítja az em be
reket a jutalm a huszonöt év után minden jók
nak az elism erése és szeretete.

Ezt az elism erést és szeretetet biztosította 
a maga szám ára Dókus Gyula Zemplenvár- 
m egyébei. negyedszázados munkálkodás után.

Dókus Gyula szül. 18411 okt. lő-en S á to ra lja 
újhelyben, ősrégi nemes családból. Gimnáziumi 
tanulm ányait Sárospatakon 1 Stíl-ben kezdette
9 a IV, és VII. osztályok átugrásával 1867- 
ben végezte be. 1866-ban P a tt iró l  ultávozván 
1867 -09-ig  ism ét Patakra jö tt s jogot hallgatott. 
1869 -70-be Debreczenben fejezte be jog ijanu l- 
m ányait. Elvégezvén tanulm ányait, 1870-ben 
Zemplénvármegye aljegyzővé választotta.

Ettől az időtől fogva áll a várm egye szolgá
latában s minden társadalm i és közgazdasági 
mozgalomban élénk részt vett s öntudatos, 
komoly m unkásságával, széles ismereteivel és 
nagy tapasztalataival csakham ar egyik vezér- 
férfia lett a megyének, a mely egym ásután 
mind nagyobb bizalomra m éltatta s most á rv a 
szék: ülnökké, majd központi szolgabíró s végre 
1890-ben főjegyzővé lett.



Sárospatakró l: Dr. Ballagi Géza, Búza János, 
Nagy Gusztáv, Makiári Pap Miklós főiskolai 
ta c a ro k ; Bálint Dezső ev. ref. lelkész. Id. 
Dr. Lengyel Endre főorvos. Dr. Láczay Szabó 
László. Goldblatt Lázár, Kun Dániel, Szabó 
Zsigmond. Molnár János ny. tanító, Reményi 
Vendel, Szepesi István, Wohl Áron, Dr. Kondor 
Miksa és többek. Ez a hiányosan egybeallitott 
névsor is mutatja, milyen érdeklődést keltett 
a vidéki és helybeli közönség részéről a fő
ispán úr által szándékolt szólótelepek megvizs
gálása ! Mintegy húsz kocsin elhelyezkedve 
mentünk ki a programmban megállapított sor
rend szerint a Dr. Láczay Szabó László Megyer- 
heoyen fekvő szőlőjébe, hol megérkezésünk 
előtt m ár távolról hallottuk a szőlöpásztor 
kelepelését és láttuk a zöldelő szőlőt, mely mint- 
eg\ biztatólag je lez te : van már ismét szőlő 
és ezután még több lesz, csak munkálkodjatok !

A szives tulajdonos vezetése m ellett meg
tekintettük a mintegy ‘20 hold. ezelőtt öt évvel 
kezdett, azóta kitartó költséget, faradságot 
nem ismerő szol galommal beépített szőlótelepet. 
A szőlő megforgatott (rigulirozottj földbe so
rokba van ültetve, mind ripáriába oltott formint 
vesszővel, zöldojtásban. A betelepítést úgy 
folytatja, hogy a' befogant szőlőtövön egy pár 
uj hajtást beolt, azt a földön lefekteti, porhajas 
m ódjara lehomlitja, mikor raeggyökeresedett, a 
hova szükséges, odaülteti.

Az előbbi években ültetett tövek m ár szép 
term ést hoznak, a fürtök nagyok, a szőlőszemek 
kifejlettek, a venyige és levélzet erőteljes, 
satnya tövet alig látni. Szóval, a ki a dr. Láczay 
Sz.„)ó László szőlőjét látta, az meggyőződhetett 
róia, hogy kellő szakértelem, m unka vagy az 
erre szükséges költség segélyével rövid idő 
alatt helyre lehet állítani az elpusztult szőlő
ket. Tisztelet, elismerés illeti az ilyen derék 
szőlőbirtokost, a ki maga és utódai jólétének 
etnelesen kívül másoknak is követésre méltó 
példát mutat. Innen a Herceg W indisgriitz 
Lajos alsóhatári birtokán az állam által bérelt, 
Kosinszky Viktor tarcali igazgató által kezelt 
szőlőiskola m egtekintésére siettünk. Ez a telep 
a  Füz»sér partján terül el, mintegy 30 hold 
van n. . beültetve nem esitett formint és zsakve 
vesszőkkel. A nem esítés sima ripária mintegy 
40 cm. hosszú alanyba az erre a célra épült 
helyiségbe kézbe nemesítve történik. Tavaszszal 
a benem esített vesszőket, egymástól 125 cm. 
szélessegü sorokba sűrűn beültetik, mert a 
mint az igazgató úr mondotta, mire a kiülte
tésre  kerül a sor, 2ö m arad meg. Mikor 
meggyökeresedik, egymástól l ő - 20 cm. távol
ságra kiültetik, két, három éves korában az 
érette  folyamodóknak eladják. A folyamodást a 
földművelési ministériumhoz kell intézni. Ebben 
a  szőlőiskolában mintegy 100 ezer formint és 
ötvenezer zsakve tő van eladó. Ezen szőlőiskola 
nagy gonddal, szakértelemm el és szép sikerrel 
var. kezelve. Az idén kiültetett nem esítéseknek 
m ár félm éter magasságú növésük van, sötétzöld 
színnel é» dúshajtással ékeskednek.

A szőlőiskola m egtekintése után főispán úr 
ő m éltósága fölhívta a közönséget, hogy a iá- 
tottak és hallottak megbeszélésére és a netaláni

Mint megyei hivatalnokot a közügynek sze- 
retete, kötelességeinek pontos te ljesítése; az 
igazi érdem nek ham ar való felismerése ; a léha
ságnak és üres fejüségnek ostorozása jellemzi. 
Olyan hivatalnok, a ki ismeri a mnnka b ecsé t; 
a ki maga is sokat dolgozik, de elvárja, hogy 
alattvalói is pontosak, és kötelességszeretök 
legyenek. Ebben a sok nyelvű megyében sok 
ilyen hivatalnokra volna szükség.

De nemcsak a megye, hanem egyháza is 
korán felösm erte a munkabíró férfiú nagy érté
két s a felső-zempléni ev. ref. egyházmegye 
tanácsb írá jáú l; a tiszáninneni ev. ref. egyház
kerület pedig 1887-ben a szerencsétlen véget 
ért ifj. hr. Vay Miklós örökébe, a sárospataki 
főiskola világi algondnokáúl választotta. A 
Vayak és Mocsáryak örökébe 1887 január 
24-en lépett s a lefolyt idő alatt beigazolta a 
hozza fűzött rem ényeket s igazolta, hogy hű 
m aradt ahoz a zászlóhoz, a melyre lángbetük- 
kel e szavak vannak felírva: .N eveljetek a 
hazának lelkes és igaz tiakat." Valóban igaz
nak bizonyult az, a mit beköszönőjében mon
dott: .Minden bizalmi állásban a rokonszenv, 
mely az első találkozásnál kifejezést nyert, új 
erő kölcsönzés az egyénre, ki annak betölté
sére kijelöltetett." Azt a kört, amelyet az isteni 
gondviselés szám ára főiskolánk életében kije-

inditványok m egtételére a városháza nagyter
mében gyűljünk egybe; mi m egtörténvén, 0  
méltóaaga szívélyesen üdvözölte a szép szám 
mal egybegyült közönséget és különösebben 
Dobokay Lajos ministeri osztálytanácsos urat, 
kérve öt, hogy tegye meg vidékünk, megyénk 
érdekében mindazt, a mi a filloxéra által el
pusztult szőlők helyreállítására nézete szerint 
m úlhatatlanul szükséges. N evezetesen : olcsó 
hitel, jutányosán kapható szőlőtövek és vesszők, 
és a term előknek szakértők által való vezetése, 
útbaigazítása. Mondotta továbbá, hogy ő eddig 
nem sokat te tt a szólőtenyésztés előm ozdítására, 
m ert őszintén megvallva, nem bízott a sikerbe, 
de most meggyőződött arról, hogy kellő igye
kezettel le lehet küzdeni az akadályokat és 
létesíteni új szőlőket. Tudomása van arról, hogy 
egyesek fáradoznak s itt-ott társu latak  alakulnak, 
hogy e célt minél előbb és könnyebben elérjék, 
őt is felszólították már a társu latba való lépésre, 
de azért nem lépett be, m ert az ellenőrzést 
tartja  fel magának. (Éljenzés.) Úgy van m eg
győződve, hogy noha a m egyében a hatalom 
az ő kezében van letéve, de ha a közönség 
fel nem buzdul és a maga jav áért meg nem 
teszi mindazt, a mi szükséges, úgy ő semmit 
sem tehet. A ministeri biztos ű r megköszönve 
a benne helyezett bizodalmat, m egígérte, hogy 
m egteszi, a mit csak tenni lehet és kell. Sze
mély válogató nem  lehet, m ert nem egyes város, 
vidék, vagy megye van kezére bízva, hanem 
kedves hazánk egész területe, de Tokaj-Hegy- 
a lja  szőlőinek beépítése gondoskodásának fő
tárgyát képezi. Az elmondottak után a közön
ség köréből senki sem lá tta  szükségét a fel
szólalásnak ; a zöld asztal mellöl a fehér asz
talhoz mentünk villásreggelire a Keldmesszer H. 
moBt újonnan épített vendéglőjébe, hol ízletes 
kecsege, pörkölt, székelygulyás, rostélyos kifo
gástalanul elkészítve állott az érkezők részére, 
a vendéglős jó  asztali bora és dr. Láczay 
Szabó László szívességből adott pompás asszúja, 
szomorodnija, Nagy Gusztáv főiskolai gazdasági 
választmány elnökének kitűnő zsakve bora, 
melyet m ár direkt termő új szőlőjéből szűrt. 
Ezek után mondani is felesleges, hogy meg
eredtek a szebbnél szebb felköszöntések. Szabó 
Zsigmond a főispán Öméltóságáért, a ki válaszá
ban m egígérte, hogy városunkat többször is 
fogja szerencséltetni, Púza Sándor g kath. 
apát-főesperes a ministeri biztosért, Meczner 
Gyula Molnár Béla országgyűlési képviselőnkért, 
Barthos József főszolgabíró Kosinszky Viktor 
vincellér képezdei igazgatóért Kun Dániel igen 
találóan Bernát Béla országgyűlési képviselőért 
és Ullrich Vilmos vizszabályozási felügyelőért 
üríte ttek poharat. Horváth József szintén a 
a  főispán úrért. Az adjonistenre a felköszöntöt- 
tek fogadj istennel válaszoltak, a mi vidám 
hangulatban tarto tta  a jelen voltakat, úgy, 
hogy mikor eljött az indulás órája, szerettük 
volna az időt megállítani, hogy még tovább 
együtt lehessünk a főispán úr Öméltóságával. 
A délutáni 1 órai gyorsvonathoz kisértük kocsi
kon Öméltóságát és a vele volt újhelyi és az 
utazó kedves vendégeket, áldást kívánva reájok. 
Bárcsak minél többször lenne szerencsénk mél

tóit, a legnagyobb buzgalommal tölti be ma is 
s kedves kötelességet te ljesít mindig valahány
szor bokros teendői között a főiskola ügyeinek 
elintézése vár munkás kezére. A rend és fegye
lem törvényeit ismerve, fárasztó m unkával, 
odaadó lelkesedéssel s bölcs előrelátással tö rek
szik megvalósítani azt a  célt, a melyet algond- 
nokságához fűzött e negyedszázados főiskola, 
azt, „hoiin jó akaratot biztosítson fölfelé és éh- 
n sztyesse at aliistékon'j protestáns köisulh mc.t."

Ilyen az ünnepelt férfiú, mint megyei hiva
talnok, mint egyháztársadalm i férfiú. A kinek 
ily szerepet adott Isten egy megye és vallás
felekezet életében, az, mint em ber is figye
lemre méltó. Már külső m egjelenése elárulja 
a valódi gentlem ant. Biztos és egyenes föllé
pése nem csak a „gratid Seigneuth" árulják 
el, hanem őszinte és egyenes gondolkozás mód
já t. a mely szeret minden szépet, igazat és j ó t : 
gyűlöl minden rosszat és aljast. Olyan em ber 
ő, a ki szívesen segít a  valódi szerencsétlenen, 
de űtálattal fordul el attól, a ki egyszer bizal
m ára m éltatlanná lett. Érzelmei tiszták és 
nemesek. Lángolón szereti a hazát és m egyé
jé t s egyike azoknak, a kik tönkre tették a 
megyében a nemzetiségi aspirátiókat s bevág
ták ú tját az orosz pénzzel dolgozó propagandá
nak. 0  volt az, a ki, hogy a millenniumi kiál-

tóságos Molnár István zem plénvárm egye főis
pánjához, kinek m egjelenese jótékonyan hatva 
varosunk ügyeire, fejlődésére és gyarapodására!

Nem nyerne teljes képet az olvasó, ha a még 
ezután történteket is le nem Írnám. A főispán 
urat kísérők közül együtt m aradiakat dr. Láczay 
m eghívta pinezéjébe, hogy még a filloxéra pusz
títása előtt term ett borait m egizleltesse. Mond
ják , hogy borai valami nagyszerűek. Mi néhá
nyan visszam aradtunk, részint azért, hogy a 
költő szerint okkal, móddal meg ne ártson a 
szeszi, különösebben pedig azért, hogy a Lo- 
rántffy Zsuzsánna által hajdan adományozott, 
de a filloxéra á lta l teljesen elpusztított, ezelőtt 
mintegy hat évvel az állam által 12 évre b e 
ültetés végett á tve tt szőlőt m egtekintsük. A 
ministeri biztos úr Dobokay, B ernát Béla kép
viselő Kosinszky Viktor igazgató, Kun Dániel, 
Makiári Miklós Kolbay Gergely trauconi rk. 
lelkész, Kolozgi Ferencz jegyző, gyönyörködve 
szemléltük a régebbi ü ltetésü  majd mindenik 
tövön levő tíz, tizenöt fürtü  szőlőt. Itt is 
sorokba vannak ültetve a ripáriába oltott furmint 
és zsakve szőlők, a talaj alól vereses nyirok, 
felül pedig köves, de azért a tövek igen szépen 
díszlenek benne, m ár m ajdnem  az egész te rü 
let be van ültetve, mely mintegy 8 holdat tesz, 
ha em lékezetem  nem csal, a szőlő-kezelő fel
ügyelő Tóth János szerint több, mint 10 ezer 
forintba került ed d ig ; mi, a kik tudjuk azt, 
hogy ez a szőlő pusztulása előtt 5, fi ezer frt 
tiszta jövedelmet adott évenként a főiskolának, 
nem sokaljuk a reá fordított költséget. Mulasz
tást követnénk el. ha ki nem emelnök úgy az 
igazgató Kosinszky Viktor, mint a felügyelő, 
szorgalm as és szakavato tt Tóth János ered 
ményes m unkálkodását. Igen jó  hatása lett 
volna, ha úgy a  felső, mint az alsó határban  
levő szőlőket is, melyek szép terü le te t foglalnak 
m ár el, meg lehetett volna szemlélni. Buzdí
tani. bátorítani, útbaigazítani a telepítőket, ahol 
szükséges. De ón hiszem, hogy a mi késik, el 
nem marad. Dolgozzunk es imádkozzunk, kér
jük a magyarok Istenét, hogy adjon á ldást és 
sikert a szőlőmüvesek m unkálkodására. Távoz- 
tasson el minden vészt, hogy a m ost még 
kopáran meredező hegyeket és halm okat is 
minél előbb szőlők koszorúzzák.

Kapitány János.
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Felhívás
M agyarország gazdaküzönségéliez.
Az országos in. kir. statisztikai hivatal útján 

kaptuk a földművelésügyi iiiagy. kir. miniszter ő 
nagy méltóságának az 1895 Vili. t. ez. végreha j
tására vonatkozó (elhívását. A czél, melyet a neve
zett t.-cz. elérni óhajt, közérdekű s földmivelés- 
iigjüük elébbvitelét ezélíó; épon u iért, a legmele
gebben ajánljuk az alább közölt felhívást olvasóink 
szives figyelmébe. S v. e r k.

„Az 18U5. évi V ili. t.-cz. a f. évi november 
hó 20 és JO-ika közt Magyarország területén ál
talános mezőgazdasági statisztikai összeírást rendelt

lítás im pozánsabb legyen, azt indítványozta, 
hogy az ország összes megyéiből alakított tö r
ténelmi bandérium  kísérje testőr-csapatként a 
kiállítás m egnyitására a királyt.

Nagy és m agasztos céljaiban mindig nagy 
eszmék vezették s olcsó dicsőségért céljaitól 
soha el nem tért. A munka és küzdelem  csak 
edzették erejét s most férfi kora teljében még 
többet és nagyobbat vár tőle a m egyének 
közönsége. 0 , mint eddig, úgy ezután is á lta lá 
nosan tisztelt és szere te tt vezér em bere lesz e 
megyének, sokra becsült algondnoka a  sáros
pataki főiskolának s m intaképe az igazi fér
fiúnak.

Huszonöt év. M eghatva állunk meg a negyed
század határkövénél s rem ényteljes szívvel a 
következő küszöbén s midőn szívvel-lélekkel 
vegyülünk a tisztelők seregébe, nincs más 
óhajtásunk, nincs más kérésünk, csak az, hogy 
a jubiláns férfiú legyen a miénk ad multos 
an n o s!

Kalassay Sándor.



el. Nemcsak a kormány óhajtása volt ez, hanem 
hazánk gazdakőzönségének is évek óta hangoztatott 
kívánsága.

A tengertúli nagy gabonatermesztő országok 
versenye s a termények árának rendkívüli hanyat
lása Eur<5pa8zerte, óvről-óvre nehezebbé teszi a 
mezőgazdaság helyzetét. Súlyosan érezzük mi is ezt 
a válságot s a kormány és a társadalom váll vetett 
erőfeszítésére vau szükség, hogy megállhassunk a 
mostani viszonyok között s megvethessük a mező- 
gazdaság újabb virágzásának alapját.

De arra. hogy helyesen tűzzük ki a czélt s jól 
válaszszák meg az utakat és módokat a helyzet 
javítására, szükségünk vau a hazai viszonyok és 
állapotok beható, alapos megismerésére, a mit azon
ban nem érhetünk el máskép, mint egy lelkiisme
retes. pontos, részletes statisztikai összeírás segít
ségével.

Belátta ezt a iuüz (gazdasági érdekek minden, 
igaz barátja és illetékes képviselője; belátták leg
kiválóbb gazdáink, belátták a gazdasági egyesületek, 
belátta a kormány. A törvényhozás pedig áldozatot 
nem kiméivé, pártkülönbség nélkül, ritka egyértelmű
séggel szavazta meg a nagyterjedelmű adatgyűjtés 
és feldolgozás költségeit.

Lesz-e baszna az áldozatnak? Lesz-e sikere a 
fáradozásoknak? Az egyedül a gazduközönségtől 
fiigí! Ha a valósinak teljesen megfelelő adatokat 
nyerünk, megvethetjük azt a biztos alapot, melyre 
nyugodtan építhetünk, de ha a valóságtól eltérő, 
hamis adatok folynak be. nemcsak a sok költség, 
munka, fáradozás vesz kárba, hanem a magyar 
mezőgazdaság felvirágoztatásán fáradó hatóságok 
és szakkörök annak a veszélynek is ki lesznek téve 
hogy a valótlan adatoktól félrevezettetve, hasznos 
helyett káros intézkedéseket tesznek.

Az adatok bevallásánál tehát legelső feltétel a 
teljes ő'Zinteség. A titkolózással gazdakö/.önségftuk 
csak magának ártana; olyforma volna ez. mintha 
a beteg azon igyekeznék, hogy az orvos valahogy 
el ne találja baját, hanem egészen más betegség 
ellen gyógyítsa.

A tiszta valóságnak bevallásából senkire semmi
féle kár vagy hátrány nem háramlik. Felkérem 
ennélfogva a hazai gazdaközönséget, hogy ha 
netaláu itt-ott olyan balvélemények támadnának, 
hogy ez az összeírás adóztatási czélból történik, 
világosítsák fel a tévelygőket és félrevezetteket s 
magyarázzák meg, hogy ezek az adatok kizárólag 
a mezőgazdaság és a földmívelő-nép érdekében 
gyüjtetnek : adóhivatalok, vagy más pénzügyi ható
ságok még csak látui sem fogják ezeket; szóval 
a mezőgazdasági statisztikai összeírás nincs össze 
kötve semmiféle adóztatási czéllal.

De felkérem gazdaközöuségiinket. ügyeljen arra 
is. nehogy egyesek tréfából vagy hiúságból vallja
nak be hamis adatokat s az ily kicsinyes, nevet
séges emberi gyarlóságok meghiúsítsák a nagy, 
országos mű sikerét.

A mezőgazdasági statisztikai összeírás az egész, 
nagy gazdaközönség buzgó, tevékeny közreműködése 
nélkül eredményes nem lehet. Az ország és saját 
érdekük egyaránt kívánja, hogy tegyenek meg 
minden lehetőt a munkálat érdekében. Minden gaz
dálkodó már jó előre tekintsen körűi figyelmesen 
gazdaságában, jegyezgesse fel. hogy mennyi földön 
gazdálkodik, mennyi és milyen gazdasági eszköze, 
házi állata stb. vau, hogy annak idején egész pon
tosan jelenthesse be az adatokat az összeíró ügy
nöknek.

Az egész összeirási munkálatban legfontosabb 
személy az összeíró ügynök. Kívánatos, hogy erre 
az igen fontos állásra a legintelligensebb gazdák, 
birtokosok vállalkozzanak. Nem alázza ezzel meg 
magát senki, legyen bármi nagy úr, vagy előkelő 
személyiség. Sőt dicsőséget szerez vele, mert pol
gári kötelességet hiveu teljesíteni s osztályérdeket 
tisztes munkával szolgálni: <*sak emelhet mindenkit 
a közbecsiilésben. Ne engedjék gazdáink, hogy 
összeíró ügynökökül olyanok alkalmaztassanak, kik 
a földmiveléshez csak alig értenek, vagy ha érte
nek is. nincsenek közvetlenül összeforrva a mező
gazdaság érdekével. Az öntevékenységre a leg
szebb alkalom kínálkozik, mutassák meg gazdáink, 
hogy abban a nagy és fontos társadalmi osztály
ban. melyet ők képviselnek, van elég közszellem, 
van elég értelmiség, vau elég buzgóság s mikor , 
saját javuk, boldogulásuk forog szóban, nem áll
nak félre összedugott kézzel

A magyar gazdaközönségnek nemcsak hazati- 
ságri, hanem saját jól felfogott érdekére hivat- j 
kozom s gazdáinkat a legelsőtől a legutolsóig teljes 
bizalommal kérem fel. hogy a mezőgazdasági ita- I

tisztikai összeírás nagy munkáját minden kitelhető 
módon támogatni és előmozdítani szíveskedjenek.

Budapest. 1895. julius hó 19-én.

Gr. Festetits Andor, s. k.
földm ívelésügyi m . k ir. m iniszter.

Huszonöt éves jubileum.
Városunk egyik köztiszteletben álló polgára, 

a sárospataki herczegí uradalom derék jószág
igazgatója. I’hilipp Károly úr a neje, sz. Hősei 
Anna úrhölgy boldog házaséletüknek 25. évét 
érték el folyó év augusztus hó 4. napján. T erv
ben volt e nap nagyobb 3zabású megünneplése, 
azonban a direetor úr hirtelen tám adt betegsége 
miatt, csak a nála tisztelgő uradalmi tisztikart 
s nehány jó barátját fogadhatta, kik ezen öröm
nap alkalmából a jubilánsokat szívből üdvözölni 
siettek. Megható volt, midőn a teljes számban 
m egjelent uradalmi tisztikar szeretve tisztelt, 
de ez alkalommal szenvedő igazgatójukat üdvö
zölték ; mert, habár a nap jelentősége öröin- 
könyeket csalt a tisztelgő tisztikar szemeibe, a 
betegség bizonytalan állapotai bánatkönyeket is 
vegyített amazok közé s valóban ez alkalom
mal az öröm s üröm egyidőben ölelkezett össze.1 
A tisztikar, hogy a nagyrabecsült család előtt 
e napot még em lékezetesebbé tegye, igazgató
juknak egy rem ek kivitelű ezüst serleget, mely 
az öblös mező egyik oldalán: „1895 aug. 4. 
Emlékűi az uradalmi tisztikartól" m etszett fel
írással. a másik oldalon inongrainmai van dí
szítve s szeretetrem éltó nejének pedig két drb 
majolika virágvázát ajánlottak tel.

E derék házaspár még 1876. évben szárm a
zott hozzánk; a családfő rokonszenves m egjele
nésével, a családanya nyájas, leereszkedő modo
rával nem csak városunk s a vidék intelligen- 
cziáját, hanem  a köznépet is meghódította úgy, 
hogy csakham ar minden ismerősük m egszerette 
őket s ma is tisztelik, becsülik e kedves csa
ládot.

Philipp Károly úr a sárospataki társadalm i 
életben a  legelső helyet vívta ki m agának és 
meg is érdemli azt. Herczeg W indisch-Graetz 
Lajos úr ő főm éltósága e férfiú jeles tulajdonait 
ju talm azta akkor, midőn volt főerdészét jószágá
nak teljhatalm ú igazgatójává emelte. S m éltán! 
Hisz kiváló szakértelemm el vezeti a herezegi 
uradalm at s teljes odaadással csüng hivatalán. 
A városi közönség rokonszenve s bizalma a 
helybeli tűzoltó-egylet elnökévé, népbanknak 
felügyelő-bizottsági tagjává, községi képviselő
testületi s megyei bizottsági taggá választotta. 
Szóval, 20 évi ittléte alatt a mi viszonyaink s 
körülményeinkhez alkalmazkodva, megnyerő 
föllépésével, édes magyar nyelvünk elsajátítá
sával, 5 derék fiának magyar szellemben való 
taníttatásával, m agyar honfiusitásával nevét vá
rosunk legelőkelőbb polgárainak sorába iktatta.

Mindezen szép jellem vonásait e helyen elmon
dani házasságának 25. évfordulóján alkalm as
nak találtuk. Így kíván a  czikkíróval is szer
kesztőségünk is részt venni am a általános öröm 
ben 3 ünneplésben, melyben a sárospataki her- 
czegi uradalom  tisztikara szere te tt igazgatójukat, 
számos előkelő polgár tisztelt barátjukat 3 min
den ism erőse nagyrabecsült polgártársukat ré 
szesíteni óhajtják.' A czikkiró a szerkesztőség
gel együtt e helyen mindazok meleg érzelm ét 
tolmácsolják, kik a jubilánsoknak tartós egész
séget s boldogságot kívánnak. Éljenek sokáig, 
hogy aranylakadalm uk alkalmával szebb köszön
tővel üdvözöljük őket!

Julius.

VEGYES HÍREK.
— Gyászjelentés. Özv. Tóth Zsigmondné szül. 

nagy-túri Telekv Teréz s gyermekei Sándor, Gyula, 
Mariska valamint az összes rokonság nevében is 
fájdalmas szívvel jelentik liok illetve testvérük 
Tóth Liselönuk  f. hó 3-án, délután 1 órakor, élete 
)7-ik évében történt gyászos elhunytát. A meg
boldogult hült tetemei folyó hó 4-ikén, délután 5 
órakor fognak az ev. ref. szertartás szerint örök 
nyugalomra tétetni. Csörgő. 18H5. augusztus hó
3-án. Könnyű legyen a föld hamvainak!

1 L apunk  já r ta k o r érw silltllnk. hogy b e tc g sé g íb jl  m ar 
felépüli.

— Czím adományozás, ö  Felsége a földtníve- 
lésügyi m. kir. minisztérium előterjesztésére Buday 
Zádor volt s.-a.-ujhelyi kultur főmérnöknek a mű
szaki tanácsosi czíraet és jelleget díjmentesen ado
mányozta. Buday Zádor ezelőtt a s.-a.-ujhelyi V. 
kerületi kulturmérnöki hivatal főnöke volt s ezelőtt 
két évvel hivatott be a földmívelésügyi miniszté 
riumba szolgálattételre s az alatt felügyelői minő
ségben alkalmaztatott.

— M eghívó. Az újhelyi és vidéki fiatalság f. évi 
augusztus hó 11-éu a Csörgő melletti toronyai 
fürdőben zártkörű tánczmulatságot rendez. A táncz- 
inulatság kezdete délután 3 órakor. Kedvezőtlen 
idő esetén a mulatság a következő vasárnap (augusz
tus hó 18-án) fog megtartatni. Belépti díj férfiak 
részéről 1 korona. A meghívott közönségnek a für
dőbe való könnyű és czélszerű kijuthatása tekinte
téből a csörgői vasúti állomáson szekerek fognak 
készen állani, melyek az érkezőket a fürdőbe szál
lítják.

—  A tiszán innen i ev. r e f .  e g y h á zk e rü le t őszi 
közgyűlését folyó évi szeptember hó 17-ik napján 
Sárospatakon tartja meg. E gyűlésen egv új theo- 
lógiai és a Dr. Bartha Béla', eltávozása folytán 
megürült jogi tanszék fog választás útján betöltetni.

— N y ilván os  nyu g ta  és köszönet. Sáros
patakon, a városháza termeiben, augusztus 3-áu 
tartott zártkörű táncmulatságon felűlfizettek a 
következők: Tóth Szily Etelka 1 frt, Xádasdy 
Trstyánszky Károly 3 frt, Dr. Ballagi Héza 3 frt, 
Dr. Fínkey Ferenc 1 frt, Dr. Kun Zoltán 1 frt. 
Fogadják az igen tisztelt adományozók a jótékony 
cél érdekében tett szívességükért az egész rende
zőség nevében őszinte hálánkat, igaz köszönetűn- 
ket! ifi. Zsolton Benő pénztáros. Dezső Géza 
ellenőr.

— A czigándi fiatalság folyó 1895. év augusz
tus hó 4-én a nagyczigándi füzesben jótekonyczélú 
zártkörű bátyus tauczmulatságot tartott, mely mint 
lapunknak írjak, a Bodrogköz egyik legsikerültebb 
tánczmulatsága volt. A kitűzött jótékonyczélra is 
szép összeget eredményezett, mely az elnökség 
kiváló érdeme.

— Csendélet M -Hotykán folyó hó 1-én Okruczky 
Ferencz és liucskő Mihályné ottani lakosok a közel
múltban agyonütött Dombrádi László hátramaradt 
gyermekének örökbe fogadása fölött összeszólal
koztak ; a szót te tt követte, a meunyibeu a vak
merőségéről híres Okruczki Bucskónét baltával 
összeverte, majd pedig midőn sértett panaszra a 
bíróhoz akart menni, Okruczki az utczáu újból megtá
madta és a 8-ik hónapra teherben levő nőt nagyon 
súlyosan összeverte. Ekkor a dologról értesült Bucs- 
kóné férje is megérkezett s nejét védelmezendő 
Okruczkira forgó pisztolylyal kétszer lőtt, de nem 
talált; Okruczky sem akarván hátrább maradni, 
puskáért futott haza és Bucskóék ellen hajtóvadá
szatot intézett, de a véletlenül odaérkezett csendőr
járőr által varatlanűl lefüleltetett és letartóztatott. 
A tüzes vérü Okruczky, ki a csendőr-járőr ellen 
intézett fegyveres ellenszegülésért csak nem régi
ben volt 3 évig elzárva, az ügyészségi börtönbe 
szállíttatott be.

— Orvtámadás, folyó hó 4-én éjjel Szabó Dá
niel és Szabó András helybeli fazekas segédek 
gondtalanéi haladtak a Bodrog parton, midőn Veréb 
József helybeli suhand egy vályoggödörből kiugorva 
karóval hirtelen mindét fazekas segédet leverte. A 
két fazekas segéd jelentékenyen megsérült. Veréb 
József ezen orvtámadásáért a kir. járásbíróság elé 
állíttatott.

— A csendőrség új beo sztása  következtében 
a Kassán székelő m. kir. IV. számú csendőr kerü
let második szárnya S.-a -Djhelybe helyeztetett s 3 
szakasz bocsáttatott rendelkezése alá. az első sza
kasz székhelye 8.-A.-LTjhely a következő őrsökkel;
S.-A.-Ujhely Mihályi, Kírályhelmecz, Kis-Czigánd, 
Xagy-Kövesd, Sárospatak, Olasz Liszka, Tokaj, 
Szerencs, Gesztely, Tállya. Erdőbénye, (fürdő-külö
nítmény ;) a második szakasz székhelye Homonna 
Sztarina, Szirma, Izbugya-Kadvány, Mező-Laborcz, 
Nagy-Millály, Töke-Terebes, Oálszécs, Varannó, 
Xagy-Dobra, Sztropkó, Málcza és l'blya : a har
madik szakasz Sárosvármegye területére esik 14 
őrssel és egy különitményuyel.

— Lapunk 31 számában , Hamis heteti köny
vek" czímű hírünkre vonatkozólag a s.-a.-ujhelyi 
központi takarékpénztár részvénytársaságtól követ
kező helyreigazítást vettük : „Tisztelt szorkesztő ú r ! 
Becses lapjának 31-ik számában .Hamis betéti 
könyvekéről hozott közleményét következőkben 
kérjük helyroigazíttatni. ltóth Samu intézetünknél 
sem váltót, sem betéti könyvecskét soha el nem 
helyezett, volt ugyan nálunk három takarékpénztári 
könyvecske mintegy 740 frt értékben általunk 
ösmert helybeli egyének által leszámított váltók



biztosítékául letéve, de a s.-a.-újhelyi takarékpénz
tár ezeket hamisnak nem mondta s értéküket ki 
is fizette. A takarékpénztárnak azonban szintén 
csak kisebb Összegről szóló betéti könyvecskéje 
más s-a.-újhelyi intézetnél is volt biitosítékbép 
letéve. Szívességéért elűre is küszönetünket nyilvá
nítva. maradunk kiváló tisztelettel Központi Taka
rékpénztár részvénytársaság."

—  Az országos magyar d a láreg ye sü le t a napok
ban ügyeimet érdemlő javaslattal, illetőleg kéréssel 
fordult az ezredéves kiállítás igazgatóságához. Készt 
kért ugyanis a megnyitó ünnepből s erre nézve a 
következő ajánlatot te tte : az eddig szokásos sab
lonos eljárást mellőzve, az egész ország kőriílbelől 
négyezer dallosából kiválasztják a kétszáz legjobb 
hangot, s ezer rézfuvó vagy vadászkürt kísé
rete mellett egy imaszerű kantatét vagy mille- 
niumi himnust énekelnek a megnyitáskor. A him- 
nus szövegére éa azután a dallamára pályázatot 
hirdetnek, még pedig a szövegre 100 koronát, a 
zenére 1000 koronát. E díjakat a kiállítás igaz
gatósága adja s mivel a tervet elfogadták az 
országos dailos egyesület már legközelebb kitűzi 
a pályázatot, a melynek a feltételeit a kiállítás
I. B csoportjával egyetértve állapítja meg. Itt egy
ben megemlítjük, hogy a kiállítás idején az ünne
pélyek csarnokában országos dalverseny is lesz 
még pedig augusztus 15, és 16-án. Óhajtandó 
volna, ha e versenyen megyénk dalárdái is részt 
vennének.

— K o le ra . Lapunk múlt számában említettük, 
hogy Oroszországban a kolera kiütött. Most pedig 
sajnosan kell hírűi adnunk, hogy Tisza-Lökön is 
fellépett. Mint tudósítónk írja Vanda András föld
míves ioleragyanus tünetek közt hirtelen elhalt. 
Sárospatakon is előfordult a napokban egy kolerin 
eset. A legmesszebb menő óvintézkedések megté
telét ajánljuk községeinknek.

Gondnokság. A s.-a.-ujhelyi kir. törvényszék 
közhírré teszi, hogy Zemplénvármegye Zemplén 
községbeli illetőségű s ottani lakos Csatlós Józsefné 
szül. Sarkadi Erzsébetet az 1433/95. szára alatt 
bírói jogerős ítélettel az 1877. évi XX. t. ez 28. 
§. a) pontja alapján tékozlás miatt gondnokság alá 
helyezte.

—  Egy te ljesen  jó ka rb an  levő fedeles hintő
jutányoB áron eladó. Tudakozódhatni a kiadó- 
hivatalban.

C 8 A R N 0 K.

Nyári táncmulatság Sáros
patakon.

Édes szerkesztő úr 1
Azt ne gondolja valamiképen, hogy jelen sze

rény igényű soraimnak némi halvány árnyalatú 
irigység volna a fő-fő okozója. Igen, az ádáz irigy
séget értem, mintha én gonosz lélekkel tudomást

sem akarnék venni arról, hogy Ön ott volt és így 
a jelenlevés dicsőségének szalmakoszorújá.t is sze
gény nyakamba óhajtanám kaparítani. Oh, ellen
kezőleg", ezennel teljes erőmből elismerem, hogy 
Ön. édes szerkesztő úr, jelen volt azon a mulat
ságon és készséggel segített emelni a pataki 
redoutnak majálisi vidám hangulatát. Hanem . . . 
hanem . . . .  Önhöz szállók ez alkalommal azért, 
mert csekélységem vállaira szíveskedett helyezni a 
referáda írásnak aggodalmas gondjait es ezzel 
együtt gondterhes aggodalmait is. olyanféle ármá- 
nyos gondolatokat táplálván, hogy azok a pataki 
és vidéki szép leányok, kik erről a majálisról — 
óriási sajnalatuukra"— hiányoztak, — pedig meg
lehetős sok az ö számuk — olvassák el e rette
netesen félelmetes referádát és a miért nem jöttek 
el — sajnálkozzanak egy keveset!

Hát úgy volt a dolog, hogy nemes Sárospatak 
városának arany fiatal emberei és még aranyosabb 
mulatni szerető férfiúi egy mosolygós szép nyári 
napon arra a magasztos gondolatra ébredtek, hogy 
a morte-saison unalmasságainak elkergetése végett 
egy kis kánikulai majálist kellene rendezni a — 
városháza termeiben. Nos, ez a kánikulai majális 
csakugyan meg is történt vala augusztus 3-án és 
pedig — rüint édes szerkesztő úr is minden bi
zonynyal s:'óról-szúra aláírja vélekedésemet — szép 
sikerrel és fesztelen jó vidámságban. Egynémely 
kételkedő lélek felakadt azon. hogy .majálist- ren
deznek a városháza nagy termeiben — kánikula 
idején. Ne gondolja azért valahogy, édes szerkesztő 
úr azt, mintha talán a pataki jeunesse-d orée erei
ben nem a szokott meleg vér folydogálna. hogy 
talán kissé fázékony a jó éltető augusztusi éjsza
kákon és hogy a miatt vonult a táncterembe! ? 
Oh dehogy, csak a jóságos menyboltozatok gya
korta bőségesen öntögető csatornái ijesztgették egy 
kissé az em bereket: az ég csatornái, melyeknek 
még hozzá a legkevesebb szándékukban sem volt 
meglocsolni a kiszáradt földet azon a bűbájos 
éjjelen . . . Mert hát azt édes szerkesztő ár is 
számtalan mosolyok kíséretében hajlandó elösmerni. 
hogy vajmi jó regényes és kalandos hangulatot 
tudnak azok az imádni való felhők előidézni, a 
mikor egy-egy víg majálist élvező fiatalságot ex 
abrupto szíveskednek elmosni a — föld színéről.

Hogy a városháza termeiben nem volt-e egy 
kis melegség augusztus 3 ;inak rövid éjszakáján : 
azt nem lehet tagadni. I 'e  hát. édes Istenem, 
ugyan hol ne élezne egy kis melegséget, ha más
kép nem. hát a — szive táján — a tánczoiő fiatal, 
mikor oly szép táncosnői szemekbe nézhet, a mi
nőknek élvezésében akkor lehetett részesülni V 
Higvje meg, édes szerkesztő úr. s higyjék meg 
kedves olvasóink, hogy a táncosnőink elhódító 
szempárja által bennünk elővarázsolt „melegség" 
fölér az izzasztó kánikulának mindennemű kegyes 
forróságaival . ■ . Hej ! tartok tőle, hogy a hány 
fiatal ember csak hiányzott erről a táncmulatság
ról, mindannyian nem a kánikulai melegség okából 
hiányozának, hanem . . .

Egy szó mint száz ■' nem valami túlságos sokan 
valának bizony ott fenn. de a ki csak ott volt 
az mind kellemesen, vidám hangulatban, fesztelen 
jó kedvben eltöltött órái közé igtathatja augusztus 
harmadikának éjszakáját. A cigánybanda _ tet
szik tudni, az, a melyik nem hal "a vizbe. illetve 
annak tagjai — igyekeztek megfelelni „Fáraó 
utódai" nevezetüknek, a jószívű Wintnerné asszony
ság pedig mindenféle jó enni és inni valóval el
látja a szeretetreméltó közönséget. Istenem ! ha a 
jó zenére és a kitűnő sörre, borra, meg sütemé
nyekre gondolok, majálisi élményeimnek ezt a hat
hatós részleteit is szives örömmel vésegetem fel 
emlékezetem cseppetsem csalékony tábláira 

Egyszóval, Ön is jól mulatott, édes szerkesztő 
úr, en is, meg mindenki is. a ki csak ott volt. 
Tudja, nekünk fiataloknak első sorban is ez kellett 
s ezt el is értük. A Tompa-szobor? — No arra 
is jutott egy pár forin t.' . . .

Különben, ha pontosan tudni akarja szerkesztő 
ur a jelenvolt bájos^ táncosnők és úrnők névsorát, 
ime azt is közlöm Ö nnel:

Leányok : Bakó Irma. Dezső Mariska és Sárika, 
lnczédy Etelka László Margit. Marasca Mariska 
(Csataszög), Mock Margit és Erzsiké (Vajdácska), 
Szinyei Alariska és Boriska, Tamaskó Aranka 
(Homonna), Vas Gizella.

Urniik: Dr. Ballagi Gézáné, Bakó Sándorné, 
Uezső Lajosné. l.ászíó Jánosné. Marasca Júlia. 
Mock Ferencné (Vajdácska), Szinyei Gerzsonné 
stb. stb.

De miért is oly rövidek ezek az augusztusi 
éjszakák, hogy oly hamar — s ilyenkor bizony 
ugyanám hivatlanúl — beköszönt a kedves Auróra ! 
Ép ez a furcsa a dologban, hogy a mikor a ró
zsás, bódító szépségű hajnal-istennő bekukkan a 
táncterem ablakain: vége szokott lenni a mulat
ságnak is. Most is hajnalban lett vége a táncnak. 
Csak legalább még egy darabkáig várt volna az a 
hajnal ' ! S ezt. úgy hiszem, édes szerkesztő úr 
sem bánta volna ! Abba a reményben, hogy még 
gyakorta élvezünk ily vidám hangulatú mulatságot, 
vagyok őszinte tisztelője:

C s e re h á tí T ib o r.

n y i l t t é r :
Alólirott ezennel kinyilatkoztatom, hogy a 

R th Elek úron f. é. junius hu 2«-én elkövetett 
sértést, UűiQt olyat, — melyet felhevült lelkiálla
potomban meggondolatlanul elkövettem, mé.'ven 
sajnálom és hogy neki némileg reputátiót nyújt
sak. ezennel bocsánatot kérek tőle.

Sárospatak. 1895. augusztus hó M án.

Mandel Géza

E  rovatban  k ö ilo tte k erí nem  va.la l fele '.ó '.secet a «zer 
kesz töség . b

h :

LEONHARDI-FELE TENTÁK
S 3r a legjobbak csakis valódi a feltalálótól:

3LiBOZbT^T-^.ZE^ZD3Z Á G - O S T ,  Bodcnbach a, d. Élbe.

(I —10)

Ezen véd-
császár királyi osztr. 

36089. szám.

jegygyei
magyar királyi szabadalom 

48274. szám.

I r ó-t e n t á
Leonardi-féle

M a s

Anthracen-tenta k é k -  f e k e te  \ Legjobb író ten ta a könyv-
Legfinomabb könyvtenta k é k -  f e k e te  I  vezetéshez, hatartalan  tar-

o l ó - t e n t á k :
Leonardi-féle

Aiuliracfefl-másoiö t Kitűnően m ásolódnak: egyszersm ind köny- 
Alizarin Író es másoló i vetésre is ajánlatosuk.
Encre vio lette nőire communicative , E(rTt,i„  te„uu< w k ^ i m i  iev.it-
Violette kettős-másoló lé sek re  , m elyekről hó n ap o k  múlva

Fekete világposta másoló tiszta m ásolatok  készíthetők .

Non plus u ltra -m á so ló  4— t> m ásolatot ád. Fontos bunkóknak, bizto- 
■ . 1 • -  ' i  sítóintézeteknek és tengerentúli levelezésre.
b é Z ' i  f lV r  ' ' '  r  S z in e , ' t in ,á k  a u ,0 « ra f ia -1en‘ 4l<- h e k to g ra p h -te n té k . fo ly é k o n y -tu , m érnököknek és rajzolóknak te n ta -p o ro k  es k ivo na tok

882 , r f 8 e P / t 8 : ,eh ü rD em ii jegyzés  fe s té k , fo ly é k o n y  enyv- és gum m i. ha lenyv, fe n y e n y v , E au de L ab ar- 
tt>nth lo ltok e ltá v o lít ; ,s a ru  p ap .rro l es fe h e n .e m t.r t l .  P ecsétv iaszok  stb  sth. A bel es kü lfö ld i legtöbb iro s zerkereske d esb en  kaph atók

Alizarin tenta zöld- kék- fekete 
Gallus tenta  
Világposta-tenta koromfekete

tósság okmányok számára. 
Szabadalm azott eljárásom 

szerint készítve.

Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő. az ev. ref. főiskola betűivel.


