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íSátoralja- Ujhely város.

Sátoralja-Ujhely város fejlődését éber 
figyelemmelki^érjük, és nem fogunk késni 
ott a ho!"35alkaiom megadja egyes köz
érdekű intézkedéseit méltányolni.

Valóban bámulatos az, a mit e csekély 
lakosságú város egy pár év alatt teremtett.

Hol van Sárospatak, vagy más hason- 
nagyságú város S.-a.-Ujhelyhez képest!

Meglepő az a közrendészeti eljárás, a 
mit Sátoralja-LIjhelyben képesek keresztül 
v in n i!

Ma egy csomó butyka tűnik el a föld
színéről; holnap egy sáros utczája raka- 
tik ki koczkakővel.

Határozottan állíthatjuk, hogy Sátoralja- 
Ujhely általában ma tisztább város, mint 
Kassa.

Sátoralja-Ujhelyben úgy a fő-, mint a 
mellékutczák a tisztaságtól tűkrödznek, 
Kassának egyes útczáján bizony nem.

Sátoralja-Ujhelynek minden utczája ki 
van kövezve, minden utczája beton és kő 
járdával van ellátva.

Sátoralja-Ujhelyben nov. 1-től már a 
villany-lámpák nagy tömege fog az utas
nak este nappali világosságot adni.

Épít kisded-ovodákat, járvány-kórházat, 
telepít amerikai szőlőt, furat közkútakat, 
s hogy hatalmasan előre törő felvilágoso
dását emelje, át fogja alakítani színházát 
a mai igényeknek megfelelő módon.*

Es ha kérdjük, honnan veszik e tömér
dek pénzt, a mit ezen szépítések, műve-

* A >/iuházkérdésncz m eg  hozzászólunk. Szerk.

Egyedül.
( R t j i .)

— A »S a  t o  r a 1 j a« e r e d d  tarc/.aja.

Uyér világé lámpa pislog a szoba asztalán, már 
csak néha lobog magasabbra a láng, hogy újra 
alászál'jon. mint a haldokló, kinek szive feldobog 
egyszer utoljára.

Sápadt né ül az asztalnál, előtte nyitott ima- 
könyv bever, szemei merever. nézik az apró fekete 
betűket, de lelke úgy látszik — másutt téve- 
lyeg. Kínzó fájdalom kifejezése ül arczán s halvány, 
remegő ajkairól halk nehéz sóhaj röppen el, csil
logó könycseppeket csalva szemeibe.

I'Ylrezzeu minden kicsi neszre, vigyázva, figyelve 
az elhangzó léptek zajára, összerázkódva a kapu 
gyérülő csikorgásaira; látszik, hogy valakit vár s 
mégis összerezzen, ha lépteit véli hallani.

Az óra mutató lassan kúszik odább. mintha 
Alomlábon járna. Mikor aztán a nagy, hosszabb 
mutató áthalad egyszer a körön, megszólal az óra 
belekongatva az időt a késő éjszakába.

lődési, vagyunosodás felé törekvő intéz
kedések elnyelnek ? felelet: pót-adóból!!

Kalapot kell emelni olyan képviselő-tes
tület előtt, összesen és külön-külön, mint 
a Sátoralja-Ujhely városé.

E tavaszon a városházát a korona volt 
szálloda-helyiségbe határozta áthelyezni és 
a díszes épület ma teljesen átalakítva 
várja a beköltözködést.

És hogy a beköltözködés minél impo- 
zánsabb és maradandóbb jellegű legyen 
1895. augusztus 7-én tartott képviselő- 
testületi ülésében az új városházának ünne
pélyes megnyitását határozta el.

Az ünnepségek méltók lesznek a város 
haladásához, erről majd annak idejében 
fogunk megemlékezni, hanem nem hagy
hatjuk szó nélkül amaz egybehangzóan 
és igazán közlelkesültséggel hozott hatá- 

j  rozatát, hogy a tiszti-kar részére nyugdíj- 
1 alapot szervez, é s  ahoz a város 5 0 0 0  
| frttal hozzájárul. Uraim! tisztelt képviselő- 

j  testület! mi szállta meg önöket, minő 
sugalatra hallgattak akkor, a mikor az 
oly szegényesen dotált községi elöljárókat 
az emberek sorába emelték e tényökkel 
és biztosították azt, hogy családjok munka- 

] képtelenségük esetére nem fog kolduló 
j  kenyérre szorúlni!! ?

Akár mi szállta meg önöket! jót tet
tek áldottak Itgyenek érte mindnyájan! 
és az legyen önöknek a köszönet, hogy 
az elöljáróság családjával együtt emlékbe 
fogja vésni ama napot, a melyen önök 
áldozatkészsége nekik a jövőt biztosította.

Sokat tesznek önök képviselet1 de soha 
l sem fognak tenni nemesebbet annál, a

Mindég csüggedtebb, fájdalmasabb vonások ülnek 
| ki a sápadt arcra, mindég nehezebben lélekzik a 

pihenő kebel s mindég sűrűbben hullanak alá a 
| barázdát vonó kények.

Nyomasztónak, türhetlennek találja az egyedül- 
j létet s eszibe jutnak azok a verőfényes napok, 
! mikor férje, mint vőlegény, árnyék közt követte 

minden léptét, hízelgő szavakat susogva füleibe, 
mialatt még fényes haját lázas csókkal borította. 
Milyen fényesnek tudta akkor lerajzolni a jövőt, 
melynek annyi boldogsága, csillogása, melege lesz 
minden árny. minden ránat nélkül. Csak egy futó 
felhő se lesz az égen. csak égj borús perez sem 
lesz életűkben ; mint két epedé galamb élnek majd 
együtt, egymás szeméből olvasva ki minden óhajt 
minden kívánságot.

Nyáron a virágot, mezőt, barangolják be, fel
elevenítve régi, kedves emlékeiket, s újra merész 
dobogásba tör ki majd a nyugodni kezdő szív.

Télen a kandalló lángja mellett ülnek majd. Ks 
most midőn a kapocs szentesítve, a szerelmesek
ből férj és feleség le t t : eltűnt a verőfényes jövő 
boldogsággal kiszínezett képe, hogy helyet adjon 
a sivár, lealázásokkal, fájdalommal telt jelennek, 
melynek minden kicsi percze nj bánatot, uj kínt 
rejt méhében a szenvedő, elhanyagolt nő részére. 
A férti, ki nemrég annyi lázas vallomással, szép
tevéssel halmozta el b alig látszott várni amaz

mit e határozatukkal szentesítettek, t. i. 
hogy Sátoralja-Ujhely város elöljáróságá
ban lehet képesítéssel is hivatalt vállalni, 
mert biztosítva van az előljárósági tag 
arról, hogy aggkorára nem fog kolduló 
kenyérre szorúlni.

De ha meghozta a képviselet eme nemes 
és a községi életben még talán nem létező 
áldozatot, ügyeljen is arra, hogy a város
nak oly tiszti-kara legyen, a mely a nyug
díjra mindenkor érdemes.

Érvényesítse jogát a választásoknál, 
legyen összetartó hatalmi befolyásoknak, 
mint volt a legközelebbi tanácsosi válasz
tásnál, ne engedjen tért, nehogy a nyug
díj-alap hasztalan igényekkel legyen meg
terhelve. Ezért pedig előljárósági tagok kö
szönjék meg e nemes tettet a képviselet
nek, és mert önök működése, becsületes
sége vitte rá a képviseletet, hogy az elöl
járóság jövőjét biztosítsa, hálálják meg a 
kitüntető bizalmat azzal, hogy igyekezze
nek megkettőzött szorgalommal tölteni be 
állásukat cs megmutatni, hogy a képvi
selet nem méltatlanok javára pazarolta 
jótékonyságát!! ír.

Felhívjuk olvasóink figyelmét fenti czi'úkie 
két okból; először, m ert hú képet rajzol m e
gyénk erősen fejlődő székvárosáról, illetve de
rék képviselő-testületének m űködéséről; másod
szor. m ert lehetetlen, hogy megyénk két hala
dásra, fejlődésre hivatott városának, Sárospa
taknak és Király-Helmecznek képviselö-testiile- 
teiben gondolatokat ne ébresszen az iránt, hogy 
elvégre már elérkezett az ideje annak is, hogy 
ók is mozdúljanak meg s tegyenek az em lített 
városok fejlődése érdekében valam icskét Való
ban szégyenletesek az állapotok e jobb sorsra 
érdem es városokban. Szerk.

üdvözítő perczet. mikor a világ előtt is magáénak 
vallhatja im ádottját; pár rövid hónap utáu üres
ünk találta az otthont, unalmasnak az est 'két. az 
étel ízetlen lett, az imádott, istenitett leány szel
lemtelen, köznapi asszonynyá változott át; kiért 
kár volt az arany szabadságot feláldozni; s mind
ezen nem lehetett máskép segíteni, mint megrövi
díteni az otthoniét idejét s az órákat perczekké 
tenni.

Az önérzetében sértett asszony tudja, hogy férje 
ott ül most is üregekkel terhelt asztal előtt, fárad
hatatlanul ürítve a csillogó poharak tartalmát, mi
alatt talán sértő élezeket farag az otthon könyei 
közt epedé nőre, ki elég dőre haza várni az unal
mas otthonba.

Mikor a szél megzörgeti az ablakokat, ijedve néz 
körül s remegve várja, mikor nyílik meg az ajtó. 
hogy utat engedjen a mámoros férjnek.

Azonban a férj csak nem jön, mig az áloni 
karjai közt feledi a szegény, elhanyagolt nő bá
natát s boldogan alszik, álmodozva hű szerelemről.

* * *

Az ideális női szív véghetetlenül tud megbocsá
tani. mert szeretni is — véghetetlenül szeret.

R. D



Válasz
„Elmélkedés a bodrogközi árvizek és 

belviszonyokról" cimü cikkelyre.*1
Úgy veszem ki, hogy Tisztelendő ur a pokol

beli hét-fejű sárkány, hetedik évre, hét burokba 
született, hetedik fajzatának ta rtja  a vizszabá- 
lyozási társulatot. Igaza van. Valóságos vanda
lizmus, a mit a Bodrogközön a szép term észet , 
ellen a tarsulat e lkövete tt: a gyönyörű pályka 
és nád rengetegnek hűlt helye van. Sír a lélek 
az emberben, ha végig néz a Bodrogközön, 
nincs itt egyéb, mint: búza, kukorica, széna, 
krumpli, tök s tb . . . .  — no meg csatorna.

És mindez történt előre megfontolt világos 
szándékkal. Hiszen maga mondja a főmérnök 
1883 julius 5-én kelt, az akkor még tervben 1 
levő csatornák kiépítésének következményeiről j 
közkézen forgó véleményében :

, .4  csatornái által közelebb lesz meghatározva j 
a meddig a víz a tavak, erek és mélyedésekben 
— a zsilipek zárásakor leginkább ki fog terjedni 
és a meddig ezen területek csak is időszakon/cint 1 
használhatók, a második rész leginkább erdők, 
rétek és legelőknek marad alkalmas, végre azon 
rész, mely biztosan meg lesz mentve. a bir
tokos akkor nem lese többé azon bizonytalanság- ) 
bán, a melynek következtében, vagy nem hasz
nálta k i földjeit, vagy pedig nagy reményeiben J  
csalatkozván, sok kiadását és fáradtságát el
vesztve találta.

Bizonytalan marad az eredmény mindig, ha 
a legmélyebb helyeket, tavakat stb. felszántják 
őszi vetés alá és ezek helyett a felsőbb részeket 
hagyják meg legelőknek stb., ily alakú megfordí
tott berendezés csak néha sikerülhet, de nem 
gátolhatom meg, époly kevésbé, m int azt. a ki 
kártya játékban, vrtgy sorsjegyekben keresi sze
rencséjét.."

Kzen 12 éves műszaki vélemény uraim való
ságos pillanatnyi felvétele a mai állapotnak s J 
azt hiszem, igazolja, hogy túlzás az Ölbey 
úr által felhozott bajoknak, m int sérelmeknek 
kezdése. A mai helyzet egy állomáB, a  melyet j 
a vize’ elleni védekezési küzdelemben igye
kezni A'ell meghaladni a további küzdés fel
vetnie által. Ez a helyzet és annak orvoslási 
módja.

Megtörtént, hogy (in Tisztelendő Ölbey úr, | 
méltóságos gróf Mailáth József elnök urat dicse- 
kedönek. öndicsérőnek, kissé naivnak jelentette 
ki hírlapban, nyilvánosan. Ezt pedig Ön sím  1 
hiszi. Bodrogközi Tiszaszabályozasi társulatunk 
programmját beváltotta, eddig kitűzött czéljút 
e lé rte ; ha ezt az elnök ur ő méltósága az 
érdekeltségi tagoknak rövid indokolás m ellett 
tudom ására hozza, ez nem dicsekedés. ez köte
lesség. Konstatálni kellett, hogy a társulat, be
váltott programrajának ellenében lappangó k is
hitűség letört. Igazolni kellett azokat a férfiakat, 
kik a társulat programmját kitűzték és a kik 
diadalra segítették. Ezt követelte az osztó igaz 
ság s ezt kellett tenni azért is, hogy az érdé 
keítségi tagok a tényállás tiszta öim eréee altal 
a társu lat további haladására nézve önbizal
mukban megizmosodjanak.

Szakértőnek ösmeri el m agát ó lbev úr g 
ennek tudatában imbolyongva bár, de mégis 
koczkáztatja, hogy a Bodrogköz használhatóbb 
allapota nem csatornáinknak, de a száraz idő
járásnak köszönhető. Ez a ricsei kacsa nehe
zebb, mintsem repülhetne. H ála Istennek az 
eső mostanában is csak úgy esik, mint az előtt 
s bizony ha csatornáink nem volnának, nem 
tudom, mit csinálnánk azon 3 0 - 4 0  millió köb
méter vizzel. amely mennyiség, hiteles mű
szaki kiszámítások alapján, évenként a Rodrog 
és Tiszába folyik két fő zsilipünkön. De any- 
nyit e tárgy kapcsán mégis kijelenthetek, hogy 
a belvíz még ez esetben is az Ölbey ur által 
remélhetönek jelzett ">0 m éter vízmagasságnál 
jóval alabb maradna.

Ölbey ur eliismeri a tartany rendszernek 
ezélszerúöegtt, de ennek hátrányait a zsilip 
kezelésének nyakába dobja. Az a valóság, hogy 
a zsilip és tiltó kezelési szabályok a választ
mány. a közgyűlés és közszemlére kitétel után j 
a földmívelésügyi m. kir. minisztérium által j 
felülvizsgálva, jóváhagyattak, b a zsilipek és 
tiltok pontosan, ezen szabályok szerint kezel
tetnek. i .8 ezen szabályok áthágására, bár vilá
gos - je te t Ölbey úr felhozni meg sem próbált, 
megi, a belvizek tartányokban való kezelését, 
dzonyos kerteléssel úgy igyekszik feltüntetni,

hogy az irányított és csempészkedő lenne A 
kezelő egyéneket de bárkit is visszaéléssel 
vádolni Ölbey úr akkor szabad, ha arra nézve 
hiteles adatokat felhozni képesek vagyunk.

Én a vízvédelmi viszonyokból úgy látom, 
a szentesiek tömjén füstjéről szólok — 

hogy a szentesiek a (térés, őrös, Páczini h a tá 
rok csatornázása és tiltókkali ellátása után el
érik I‘ál fordúlóját, m ert éppen a felettük levő 
részről lefolyt viz az ó határukbelivel szövet 
kezve volt az, a mely (íéres, Őrös és Páczin 
határainak belvizét óz évben m értéken túl 
m egszaporította; míg ha ezen határok csator
názása. tiltókkali ellátása bekövetkezik s abba 
a szentesi s fellebbi belvizek szabadon be nem 
futhatnak, bizonyára be fog adatni Szentes 
község műszaki szakértői részéről a társu lat
hoz egy újabbi alázatos kérelem az ism ét 
üdvösséges csatornácska iránt. S ez a fordulat 
aligha nem ham ar bekövetkezik, m ert a tá r
sulati főmérnök úr meg lett már bizva - úgy 
tudom, — Géres, Őrös, Páczin határainak csa
tornázása és tiltókkali ellátására nézve a mű
szaki felvételekkel.

Új dolog egészen az Ölbey úr ricsei kijelen
tése, a mely korszakos kijelentést különben 
már születésekor m éltóztatott a közpéldabeszéd 
védő karjaiba helyezni, hogy ; „mindenki igya 
meg a maga vizét". Es csakugyan ez a helyes I 
Hiszen a mostani állapot valóságos b o trán y : 
fizetni a dombért víz regulátiót, hiszen arról 
lefut a  v iz ; fizetni a tófenékért, hiszen a viz 
ott van a tóba. Hát igazság e z ?  „mindenki 
igya meg a maga v izé t' ez az ig azság !

Már most, hogy igya meg mindenki a maga 
v izét? Egyszerűen. Minden em ber a maga 
földje körűi csináljon töltést olyat, hogy arról 
a szomszédéra a víz át ne folyhasson, ha á t
szivárgó lenne a talaj, betont n e k i; ha földet 
vesz valaki, kerítse töltéssel újabban a m agáé
hoz ; ha elad belőle, kerítse töltéssel a szom
széd az övéhez. Nem akadály a domb, hegy, 
völgy, tó vagy folyóvíz. Hiszen bárkinek joga 
van m agát a mesgyéjén körültöltésezni stb. 
stb. . . . „mindenki igya meg a maga v izét/' 
T isztelendő Ölbey úr az ön eszm éjét, -  - „m in
denki igya meg a maga vizét /* a közpélda
beszéd örökbe nem fogadhatta : m ert m eghalt 

l Kiesén, születésekor, végelgyengülésben. Béke 
| hamvaira.

II.
Ölbey úr cikkelyének első része után, annak 

Il-ik részében té r á t tulajdonképpen arra. a 
mi! mondani akar.

Nehezére esik Ölbey úrnak, hogy a mély 
fekvésű területek a belvíztől töltessél m ente
sítve nincsenek. De hát edes Istenem hova 
tegyük a belvizeket. Hiszen m éltóztatott előbb 
jónak mondani a raktározási rendszert. Hogy 
a melyebb területek, tavak, a belvizek ideig
lenes. szükség szerinti raktarozására szolgál
nak. az term eszetee. hiszen a víz a parton 
nem áll meg. magától lehúzódik ősi hazájába, 
a melyedesekbe. Ezért jajgatni, ezen eljárást 
igazsagtalannak nevezni nem eeeszen jogos, 
m ert ha egy rövid bonczolasra m éltatjuk a 
helyzetet, a panasz indokolatlannak, az ieazsag- 
talansag hangoztatása alaptalan vádnak tűnik 
fel. V essiik csak össze ;tz em elkedettebb te rü 
letek helyzetét, a mélyebb fekvésű lapalyokkal.

1 Csatornázási állapot előtt volt egv magyar 
hold

a Emelkedettebb fekvésű terület értéké 100 
frt. Berertéke 8 frt.

b) Mély fekvésű terület értéke 50 frt, Bér- 
értéke 4 frt.

c Tófenek értéké 10 frt. B erértéke 50 kr.
2. A csatornázás mai állapotokban szinten egy 

magyar hold .
Emelkedettebb fekvésű terület értéke 200 

frt. Bérértéke 12 frt.
b! Mély fekvésű terület értéke 150 frt. Ber

ertéke 10 frt.
c) Tófenék érteke 12" frt. Bérértéke 7 frf.
Azt hiszem ezen ertek es bérleti ár felállí

tását mindenki reálisnak talalja.
Most mar összehasonlítva a csatornázás előtt 

es utáni értekelest a különböző magasságú 
talajoknal kitűnik, hog y :

i Az emelkedettebb fekvéeü terület érték 
növekedese 100",. Rerertek növekedése 50“

2. A mely fekvesu terület ertek növekedése 
3007„. Bérértek növekedese 100%.

3; A tófenék érték növekedése í  ?i KI \  Bér
érték növekedése 700

?, mellett, nem kell figyelmen kivűl liagyní, 
hogy az árvédelein tovább íjlódósével az érték 
növekedés ezen arányban fog tovább fejlődni, 
ha pedig ettől eltérés lesz az feltétlenül a 
mélyebb területek s főként, a  tófenekek javára  
fog szolgálni.

És ezzel szemben minden hold fö ld ; legyen 
domb, fentes hely, lapály vagy tófenek, egyenlő 
évi ártéri tartozással van megróva.

Ne tessék ölbey úr a mély fekvésű terü le
tek helyzete felett siránkozni, különösen akkor, 
mikor m aga is elösmeri, hogy a mély földek 
birtokosai csak még ez évben szenvedtek a 
belvíztől. A pattogó panasz nem hat meg sen
kit s vannak sokan, igen sokan, kik a melyebb 
terü leteket a mai helyzetben is m agasabb évi 
kivetéssel óhajtanák m egterhelni. S tessék meg
hinni, az ez iránybani tevékenység sikere az 
igazság m értékén alighanem  közelebb fekszik 
a tófenék birtokosok Ön által tolm ácsolt kíván
ságainál.

Ahhoz pedig, hogy m it csinálnak a tófenék 
birtokosok a tózeges talajjal a társu lati érde
keltségnek annyiban van csak köze, hogy bel
víz esetén ezen terü letek  szükség szerint, ide
iglenesen a vizek rak tározására szolgáljanak. 
Élőször, m ert a víz nem megy a partnak  ; 
másodszor, m ert ezen tófenekek ez előtt is 
víztartó medencék v o lta k ; harm adszor, m ert a 
belvizek elhelyezésére más mód egyátalán 
nincs.

És Ölbey úrnak a tófenekek feletti siralm a 
előáll akkor, midőn tudja, hogy az (állítólagos) 
sérelem, a tá rsu la t legjobb akara ta  ellenere az 
elem ekkeli harcban következett be, s midőn 
meg van, illetékes helyről - mint irja — ala
posan m egnyugtatva, hogy a tá rsu la t a sé re l
m eket tehetsége szerint orvosolni fogja.

Mindezek után pedig Ölbey úr a szivattyú 
telepek kérdésével foglalkozik. Unalmas, üres 
panaszainak halom ra hordása után mint a 
mély fekvésű földek és tófenék érdekeltség 
bajvívója —  felemelt ököllel a szivattyú te le 
pek összezúzására készen áll. Hát nem m él- 
tóztatik azt jónak látni, hogy a mélyebb fek
vésű helyek a belvizektől feltétlenül megkímél- 
tessenek? Bocsánat, én azt hittem , hogy ezért 
m éltóztatott elkeseredve kitörni.

A dolog úgy áll, hogy a tá rsu la t milliókat 
költött már védtöltésekre. csatornázásra ? ma 
látja, hogy szép müve sikerét a szokatlan idő
járás korlátozza, csökkenti. Ilyen esetben az a 
kérdés, hogy az időjárás szeszélye okozta kár 
és az annak elhárítására  fordított költség minő 
arányban áll egym ással. Ennek kiszám ítását 
pedig bízzuk az adatok birtokában levő és 
nagy tapasztalatokban bővölködő m űszaki köze
gekre. a mely kiszám ításokat majd bonckés 
alá veszik a választm ány széles látókörű, pár
tatlannak üsm ert bölcs ta g ja i; kiket az ártéri 
járulekok éppen úgy terhelnek, mint mindnyá
junkat. végre majd foglalkozni fog ezen iigy- 
gyel a közgyűlés a m aga veterán tagjaival. S 
legutoljára a földmívelésügyi m. kir. m iniszté
rium vizépitészeti műszaki tanácsa.

Ha azután az illetékes tényezők úg\ látnák 
jónak, hogy a csatornázások tervben ievó és 
további fejlesztése mellett a csatornázási mű 
teljes befejezése a szivattyú telep, vagy te le
llek beállítása által már most betetőztessék, 
legjobb lesz akkor ií a hivatott műszaki köze
gekre es testü letekre b ni. úgy a csatornák, 
mely iranyban s minő kiterjedésben való épí
tésének. mint a szivattyú telep vagy telepek 
hol való felállításának eldöntését. T ársulati 
ügyekben egyes érdekeltnek vagy érdekeltség
nek csak kívánsága lehet, s ennek teljesülését, 
bárki az által mozdítja elő legjobban, ha m entül 
higgadtabban, meggyőzőbben kim utatja, hogy 
kivánsaga m éltányos, s a közérdekkel e llen
tétben nem áll, vagy óhajtása éppen az á lta 
lános közérdeket mozdítja elő: nem pedig az 
által, hogy mint Ölbey ur — a leghiggad
tabb. acélkem énységű és m egdönthetetlen tények 
logikáját m egrohanva, illetve az elnök ú r ő mél
tóságának cikkelyén keresztül-kasúl száguldva 
vagdalkozik jobbra, balra, hogy végűi kijelent 
hesse. hogy a nagy-rozvágy czigándi csa to rná
nál es egy erre alkalm azott szivattyú telepnél 
miután m ár ricsei csatornáját és szivattyú tele
pét rövidesen sutba dobta, alább semmiképpen 
sem adhatja.

Sárospatak M olnár János,
t á n u l i t i  u g



V álasz  t. M olnár J .  urn ák .

L ehetetlennek tartja  t. M úr, hogy „Elmél
kedés a bodrogközi árvizek és belviszonyokról“ 
ezimú ezikkemnek hangját és logicáját. gróf 
Mailáth József társu lati elnök úrnak a „Zemp
lén* f. évi 22-ik szám ában m egjelent cikkelye 
szülte volna ? Ezen vélem ényére csak az a fele
letem, hogy t. M. úr nagy sebtében vagy el sem 
olvasta azt cikkem m egjelenése után figyelme
sen, újból s csak is a sok esetben csalóka em lé
kezetre tám aszkodva fogott cikke m egírásá
hoz ; — vagy pedig — e ieed jen  meg, ha ki
nyilvánítom - valami különös érdeke lehet 
abban, hogy cikkem et akként állította élére, — ! 
mintha az egyenesen és kizárólag (saját sza
vaival élve) a tisztelet és elism erésnek örvendő, 
s elfogadott állásában bölcsen és áldásosán 
működő elnök úr ő m éltósága elleni igaztalan 
és sötét tám adás lenne.

Legyen meggyőződve t. M. úr és mindenki 
is. hogy sokkal nemesebb érdek vezete tt ama 
czikkem m egírásánál, mint a milyennel gyanú
sít és kérem  is ezen szavait vonja vissza, m ert 
az — nem is annyira bennem — mint —  az érdé- I 
keltekben igen rósz vért szülhet. 3 következ
ményeiben igen rósz tanácsadó lehet.

Azon reményben, hogy t. M. úr habár utólag 
is belátja czikkem m agyarázását, illetőleg tév e
dését, hozzáfogok válaszom megírásához, - ki
emelem mindenek előtt (mert a mint t. M. űr 
által úgy lehet hogy mások által is f% eé rte te tt 
előző cikkem] hogy „mi ok indította Káint a gyil
k o ssá g ra ? ' vagyis engem czikkem m egírására'? 
Úgyszintén hogy bizony akad még „a bodrog
közi árm entesítő társúlatnak is“ igen-igen szük
séges sok teendője, —  vannak gyarlóságai, 
hibái s fogyatkozásai, — a m elyeket közös jó 
akaratta l, egyetértés s összetartással, keresztü l
vinni, illetve megszüntetni, kiigazítani s helyre- 
pótolní, m indnyájunknak önérdekünkből is folyó 
szent kötelességünk.

Az én felszólalásomnak alapja ugyanis, — 
nem mint azt t. M. úr, bom basticus s csaknem 
érthete tlen  nyelven, egy nagyon sánticáló 
hasonlatban kifejezi. „A hegyen őrlő szélm al
mok elleni gladiátori dárda vetés ,” m ert azt 
jól tudom  s példával sem kell illusztrálnom, 
hogy a szélmalmok mindannyija minden dárda 
vetés nélkül is megszűnt létezni; illetve, ha 
még itt és am ott romban levő m aradványai 
intő jel gyanánt megvannak is, —■ de tengelyei 
berozsdásodva, kelepjei összeroncsolva, haszon
nal nem dolgozhatnak — ..molnárjai a szél
rózsa minden irányában kalandozva más téren 
szeretnének alkalm azást k e re sn i: hanem igen 
is az, —  hogy ezen t. M. úr által hasonlatban 
Szélmalomnak nevezett , Bodrogközi ármente- 
sitő tá rsu la t” tengelyei he ne rozsdásodjanak,
— kelepjei az idő viszontagságát, az elemek 
sokszor bősz harczát rongálás nélkül kiállják.

molnárjai vagy ha épen ezen kitétel jobban 
tetszik t. M. úrnak, „malom alatti doktorai" 
kötelességeiket mint eddig is híven és lelki
ismeretesen, —  de talán egy kissé körúUekiu- 
tóbben teljesítsék.

Vagyis az én felszólalásomnak alapja, -  
hogy minden kép és hasonlat nélkül fejezzem 
ki magam, —  egy vidék érdeke, mely hidje 
meg t. M. úr jobb sorsra érdemes, mint a minő 
részére a folyó évben ju to tt

E jobb sors érdekében, vissza kell térnem 
előző ezikkemnek azon pontjára, melyben hatá
rozottan állítottam , „hogy többek között oly 
tudományos eszközök, mint a telephon, — s 
oly intő je lek  mellett, mint a meteorologiai meg
figyelések, m aradtak el igen-igen szükséges 
intézkedés tételek  a társulat részéről, — mint 
p. 0. a csatorna tiltóknak a hóviz m egindulása 
előtti le nem zára táea".

Ez állításom at t. M. úr megtámadja. állít
ván egy részről, hogy ezen meteorologiai meg
figyelést vagyis intőjelt csak én láttam, — hogy 
a tiltok le voltak zárva, m ert annak, ha a Tisza 
folyóban a vízállás m agassága a csatorna viz- 
szin m agassága fölé kerül, — le kell zárva 
lenni mint az ebben az évben is történt. 
Állítja továbbá, hogy a telephon kezelés kifo
gástalan. m ert azt miniszteri rendeletek sza
bályozzák ; — s én képtelen dolgokat állítok 
s azt beigazolni nem tudom. Én erre  csak azt 
mondom ismét, hogy ezek mind igazak és tények. 
Ugyanis a meteorologiai m egfigyeléseket nem

en tettem s azt nem is mondottam, hanem állí
totta ő méltósága az elnök úr, a hivatolt cikk
ben a midőn így szól: „a meteorológiai m eg
figyelésekből bizton lehetet következtetni a folyó 
évi rendellenes visszonyokat.” Állítom továbbá, 
hogy a csatorna tiltok a hóvíz megindulása 
előtt nem voltak lezárva, holott a vízszín a 
Tiszában magasabban állott. 8 ez állításomat 4 
hiteles tanúval tudom kívánatra igazolni. De 
az felesleges is, mert nem kell több, csak a 
VIII. szakasz felügyelőjének kikérdezése, ki 
épen szakaszán volt, midőn mi öten vad liba 
vadászatra menve, ápril hó első napjaiban lá t
tuk, mint hömpölyögnek egy kora reggel lefele 
a < ierecse tiltónak három nyitott kapuján hatá
runkba a felsőbb községek határaiból (községi 

1 munka erők felhasználásával) a hófúvásoktól 
kitisztított csatornán a rendellenes habok 3 
határunkban rendes vezérárok sem lévén tisz
títva a csatornában, — mint özönlöttek azok 
szét a mi földeinkre. Láttuk, mint ment a köte- 
ségét lelkiismeretesen teljesítő felügyelő köté
sig érő jeges vízben a három kilométernyire 
fekvő őrházhoz megtelefonozni minél gyorsab
ban a rendkívüli helyzetet — s mint jö tt mégis 
csak másnap reggel meg egészen más irányból 
a hivatalos rendelet a tiltó lezáratására, — s 
mint hozták másnap délfelé az őrliáz padjára 
télére e lte tt tiltó kapukat vissza ugyanazon 
úton s történt meg a hivatalos jelentés más 
nap délben, hogy a parancs végrehajtatott. S 
ezek után tisztelettel kérem  t. M. urat, tessék 
kiszámítani, hogy hány ezer köbméter víz jöhe
te tt le zuhogva a felső községek határából — 
24 egész órán á t - s mi haszon volt abból 
fent s micsoda kár n á lunk : - hol vendég
képen, mint az egyszeri tó t ember, befészkelte 
magát vízgyűjtő medenezénkbe s kiszorította a 
tulajdonost vagyis saját belvizünket, szántóföl
deinkre. En ezt kiszámítani nem tudom, — ha
nem igenis tudok egyet. — ">ert az mar csak
ugyan csakis engem érdekel. Van ugyanis ne
kem 200 hold földem, a folyó évben béreltem 
hozzá százat, tehát összesen 300 hold. Ebből 
teljesen hasőnavehetetlen lett 100 hold. azokon 
levő vetéseimmel együtt — a másik 100 
holdon a bérletnek felét elbuktam. S hogy ez 
tény, bizonyíthatom Zemplénmegye pénzügy
igazgatóságával, ki a folyó évben a 100 holdra, 
mint hasznavehetetlen területre eső adót elen
gedte. S talán ezért helytelen az én felszólalá
somnak hangja és logicája V N em ! — Nem 
azért! Hanem, m ert sötét szemüvegen néztem 
a bodrogközi viszonyokat. (?) No hát teljen 
kedve benne, most a term észetes színűt te t
tem fel.

De azt mondja rá  igen bölcsen t. M. ú r : „de 
hát kit kit fogjunk érette perbe" ? En azt — 
legyen meggyőződve t. M. úr, tudnám, hogy 
kit kellene — még akkor is. ha meg nem mon
dotta volna is azt Molnár István főispán úr 
Zemplénvármegye II-dik negyedévi bizottsági 
közgyűlésében tarto tt elnöki beszédében, hogy 
p. 0. kit terhel a felelősség a Bodrogmenti 
községekben is az árviz károsodásokért, — s 
mi a kötelessége az arvizmentesitó társúlatnak,
— s mi az egyeseknek-. De én azt nem teszem, 
hanem igen is. ha nem tetszik is t. M. úrnak, — 
én mindig fogok indítványozni olyat, a bodrog
közi árm entesítő társulat vezetőinek, intézőinek.
—  a mi által nézetem szerint, a hiányok, fogyat
kozások. — habár csak részben is. — habár 
csak lassanként is. de m egszüntethetek. Azt ki
jelentem, hogy indítványaimmal szemben, nem 
vagyok elfogu lt. oloh alap ún azok ezélszerűt- 
lenségéröl engedem magam meggyőzni.

Azonban mostani alkalommal teljességgel nem 
győzött meg engem t. M. ú r azon állításom at 
illetőleg, hogy p- o- oly fontos tényéknél is, 
mint a tavaszi árvizek lebocsátása, egy felül 
bírált és előzetes műszaki tervezetnek kellene 
lenni — s az nyilvános lenne, vagyis azt a 
nagy közönség is idejében m egismerhetné, — 
már csak saját m egnyugtatása szempontjából is. 
Nem győzött meg daczára annak, hogy hatá
rozottan állítja, hogy igen is van, — hogy azok 
a választm ány bírálata után. a közgyűlés, — 
majd az alispán, — azután 30 napig az érde
keltség részére is letétetnek a helyszínén s 
végezetre felülvizsgáltatnak ezek a földműve
lésügyi m. kir. minisztérium vizepitészeti mű
szak i'tanácsa  által is. Mert bár ezek a fórumok 
mind meg vannak is, de ezek eleibe csak a 
fontosabbnak látszó (valósággal pedig nem az) 
dolgok kerülnek előzetesen, — minők p. 0. 
újabb kölcsönök felvétele, — convertálás, —

építkezések, befektetések stb. stb. A belvizek 
levezetéséről előzetesen elkészített műszaki te r 
vezet pedig ott marad a gyárban, hogy esetleg, 
ha módosítani kell rajta, kéznél legyen — s a 
végzett munka után pedig a maga tökéletessé
gében kerüljön a vizsgálat elé, hogy az csakis 
olyan alakban és m ásként nem is történhetett, 
a mint az elintézve lett. S hiába akarja t. M. 
úr indítványomat mint egy kontárkodást gyer- 
mekies színben tüntetni fel, hogy mintegy köz- 
gyúlésileg kellene szavazattöbbséggel, az ár
vizeket meggátolni és megereszteni, — m ert 
ezen érve azt hiszem nem sokat fog billenteni 
a mérlegen akkor, midőn én ismételve indítvá
nyozom — s esetleg a közgyűlésen habár csak 
„szavazattöbbséggel” is szeretném  keresztül 
vinni azt, hogy a tavaszi vizek lebocsátásáról 
készített műszaki tervezet, a nagy közönségnek 
is idejében tudom ására hozassák, — hogy íuy 
mindenki tudja meg, mikor nyittatik ki a fő 
zsilip — s mikor s mennyi időnként nyittatnak 
fel sorrendszerint a kisebb csatornai tiltok. Az 
az én megyőződésem, hogy ezen eljárás, te l
jesen  megfogja nyugtatni a kedélyeket más rész
ről az intéző körök sem lesznek a sok tekin
tetben alaptalan m egtámadásoknak kitéve. De 
az is meggyőződésem és erre meg súlyt, fek
tetek. hogy a mint utólagosan a folyó évben a 
t. társulati főmérnök úr pontosan kiszám ította 
azt. hogy a Bodrogközön a folyó évben 50 
millió köbméter vízmennyiség volt elraktározva 
különböző helyeken, — úgy hozzávetőleg — 
kezei között lévén a múltról feljegyzett adatok, 
azt is ki fogja tudni számítani — és pedig elő
zetesen — hogy a hótömegekből, kedvező vagy 
kedvezőtlen idő esetére is, körülbelül mennyi 
vízmennyiség leend — s mennyit miként, és 
minő sorrendben kell lebocsátania.

Valamint olyan m erész állítást se koczkáz- 
tasson egész határozottan t. M. úr, - „hogy 
a műszaki tervezetek a mi átnézésünkkel mit 
sem nyernének ;“ — mert akkor legalább oly 
túlságos kinövései nem lennének annak, mint 
a folyó évben voltak, —  a midőn p. 0. Nagy- 
Géresben. vagy Karcsán raktározva voltak a 
vizek juniusig. holott a főtiltók környékén már 
vizet sem lehetett látni ak k o r; a vagy a  mi
nek szinte tanúja vagyok és határozottan állít
hatom. hogy p. 0. a Garatkai tiltó felnyittatoit 
ápril hó 26 án reggel 8 órakor s öt egész nap 
engedtetett a víz lebocsátására. — ellenben a 
felette levő 8 tiltó csak pár óra különbözette! 
nyittatott meg, vagyis mintegy 15 község bel
vizeinek békés levezetésére idő semmi sem 
engedélyeztetett- Hol van itt az osztó igazság? 
Avagy nem látja be a  laicus em ber is ezen 
műszaki tervezetnek h iányát?  A vagy, ha ilyen 
műszaki tervezet előre nem készítte tett el, 
az esetben az el nem készülés hátrányát ?

Ö l b e y  J á n o s .
(V ége köv.j ev. ref. lelkész.
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VEGYES H1KEK.
Áthelyezés. Erber Árm in  a in. kir. állam

vasutak sárospataki állomásánál alkalmazott sze
mély pénztárnok. hason minőségben Tiszohzra lett
áthelyezve.

— Hitjegy zés. Csontos Józnel a sárospataki ev. 
ref. lóiskola ifjú tanára, eljegyezte Benyó Aranka 
k is a s s z o n y t Rimaszombatból. Gratulálunk!

— Küzdelmes valasztas Vámos-l’jfalu az alig
.'>00 lelket számláló községben e hó 10-én meg
tartatott a jegyző választás. A 400 frt évi fizeté
ses állásra tizenöt korkülönbség nélküli okleveles 
jegyző pályázott, kik közül miudegvik igyekezett 
maga részére nagyobb pártot szerezni. Volt tehát 
evés, ivás. korteskedés egész két héten át annyira, 
hogy a nép a mezei munkáját is elhanyagolta a 
választus miatt. A választanná! a főszolgabíró négyet 
kandidált, arra számítván, hogy szavazásra kerül a 
dolog. A nép a mely a zaklatásokat már úgy is 
megunva, abban állapodott meg, hogy jegyzővé 
közfelkiáltással Tóth Mikh's tolcsvai segédjegyzőt 
egyhangúlag megválasztotta. Az új jegyző az esküt 
letéve, a valasztók részére örömáldomást adott, a 
mely ezigány-zene mellett más nap reggelig tartott. 
Ebből látszik, hogy sok az okleveles jegyző, ^sak 
hely legyen uraskodá9ukra. r. I

— Valasztas. Németh László sárospataki ügyvé
det Bártfa város ügyészévé választotta el- A sok- 
oldalúlag képzett ügyvéd választásához gratulálunk.

Lehoczki E római kath. lelkész Szinnán, 
folyó hó 11-én ünnepelte lelkipásztorkodásának



évfordulóját. A puritán egyszerűségű lelkésznél mi 
is kívánjuk, hogy jubileumainak fokozatait a lehető 
legjobb egészségben érje meg s a magyarosodás 
szent ügyét olyan hévvel, olyan buzgalommal vigye 
előre ezután is, mint 25 éves lelkészkedése ideje 
alatt ttddigelé tette.

— A gondatlanság követkeimenye Mint S.-a.- 
Ujhely bői írják lapunknak, megrendítő szerencsét
lenség tartja izgatottságban az egész várost. Folyó 
hó 1 )-én tirébner Ágoston építési vállalkozó két 
barátjával a honvéd laktanyával szemben levő kan
tinban kedélyesen beszélgetve söröztek, mikór Hersko 
Pál ssabó mester, mellék foglalkozásra nézve kocza 
vkdász. szintén betért oda, hogy egy pár pohár 
sörrel bátorságot szerezzen magának nagy vállala
tára. De valami elintézendő dolga akadt a kaszár
nyában. töltött fegyverét ott hagyván a korcsmá
ban és kiment Egy tizenkétéves gyermek meg lit
ván a fegyvert, babrálni kezdett a lóczán tekvo 
puskával; midőn egy nagy durranás rengette meg 
a szoba falait, hirtelen azt sem tudták, honnan 
jö tt a lövés, csak mikor Grébner Ágoston egy jaj 
kiáltással összerogyott. A golyó bal lábát találván 
térdben, teljesen szétzúzta a csontot. A szerencsét- 
leu embert a korházba szállították, hol nagy sebé
ben folyó hó 13-án d. u. 5 órakor bele is halt.
A fegyver körűlbelöl a szabó úr által piszkos anyag
ból gyártott golyóval lévén megtöltve, vérmérgezést 
idézett elő, s e miatt lehetetlen volt a köztiszte
letben álló férfiút megmenteni az életnek. Azt 
hisszük, hogy gondatlansága következményeért a 
vadász szabó, büntetését nem fogja elkerülni.

— a s.-a.-ujhelyi kér. beteQseyélyzö-pénztár 
igazgatósága 1895. évi augusztus hó 25-én d. u.
S órakor !?átoralja íjhelyben, a pénztár helyiségé
ben tartandó ülésre a meghívókat szétküldte. A 
meghívón egy hiány tűnt a szemünkbe: nincs alá
írás a meghívón. Talán az egyletnek nincs jelenleg 
igazgatósági elnöke ? vagy alelnöke ? . . .

— Katonai lóvásár. Töke-Terebesen folyó évi 
október 16-án, míg S.-a.-Ujhelyen ugyanazon hó 
18-án, katonai lóvásár fog tartatni.

— Húskrajezárok ügye Mint megbízható for
rásból értesülünk, a m. kir. kereskedelemügyi minisz
ter, Sárospatak városának az úgynevezett húskraj- 
czárok iránt, még 1869. évben szerzett szedhetési 
jogát, végleg megerősítette, és panaszlókat alapta
lan panaszukkal elutasította, iv.en nagyfontosságú 
ügyben a legnagyobb érdem kétségkívül Molnár 
Béla, mint a választó-kerület országgyűlési képvi
selőjét illeti, ki uem kímélve a fáradságot, a város 
érdekében, a minisztert kellő informátióval ellátni 
igyekezett.

— A költői lelkű disznópasztor. Nem régen 
történt, hogy egy 24 éves disznópásztor felakasz
totta magát egy- fenyőfára. Zsebeiben papírosba 
csavargatva egy darab szalonnát találtak, a mely 
valószínűleg utolsó falatozásából maradt meg. A 
szalonnánál érdekesebb volt az a papíros, a melyen 
a következő vers volt olvasható:

>A tölgyek pusztulnak s nem  adnak  m akkot .
Szegény kis kockáim, de szegények vagytok !
A m ezeket Isten  szintén nem  locsolja,
A határban  n in cs  egy tenyérnyi pocsolya

Ilyen viszonyok közt én  h á t m inek éljek  ?
Ilo g y  h a  s /eb b  jövendő t im m ár nem  rem élek.
A halá ltó l nékem  egy fogam  sem  vaczog.
Isten  veled világ, disznók és m alaczok !

— A Satoraija* fekete tablaja. Nincs Sáros
patakon, de még a messze vidéken sem ember, ki 
a „Kossuth K ert“-et ne ismerné. Ez a k« rtuek 
nevezett tér átvitele3en liasoalít a Samu itadrág- 
jához, mely ha akarom rövid, ha akarom hosszú, 
Ez a kert is. mindenre alkalmasunk ítéltetik. Ma 
marha éa sertés vásártér, holnap tiuczneljiség. süt 
még tűzoltó gyakorlótér is. Hogy jól van-e igy, 
most nem kutatjuk. Meglehet, hogy lesz szavunk 
még ezzel összefiiggűleg. Hanem éktelenkedik abban 
a kertben egy ía-aikotmány. melyet egykor az 
önkéntes tűzoltó-egylet használt s ma használatla
nul veszélylyel fenyegeti a közelében menüi merész
kedő vásárosokat, vagy vígadui akarókat Kzt az 
állapotot szó nélkül nem hagyhatjuk. Vagy van 
szükség egy oly fa-alkotmányra, vagy nincs. Ha 
van, úgy új építendő, ha nincs úgy eltávolitandó 
még a föld színéről is. Hogy a kert szépségét 
emeli-e, a városi elöljáróság szépészeti érzékét 
dicséri-e ama rozoga alkotmány fennállása, nem 
szólunk róla: de hogy közveszélyes, azt állítjuk. 
Egy erősebb szélvihar kell és ledől a múlt id k 
buzgalmának e rom-jele. S ha ember vagy állat 
ól*lében tnend kárt ki lesz a folelös. Szerintünk 
a város elöljárósága. A saját érdekében kérjük tehát 
Sárospatak város elöljáróságát, hogy e nevezett 
alkotmányt távolíttassv el a föld színéről, még 
p*dig a lehető legrövidebb idő alatt.

T A  N f  <i V.
— A hom onnai á llam i fa ip a r i  sza k is k o lá t

múlt isk. évi értesítője alapján a következőkben 
mutatjuk be — különösen iparos és kereskedő — 
olvasó közönségünknek. E szakiskolát 1. A m. kir. 
-keresk. minisztérium. 2. A kassai keresk és ipar
kamara. 3. Homonna város közönsége tartja lenn.
A leliigyelet a minisztérium Szörényi József ipar- j 
oktatási min. biztos- és Martontty Márton kir. 
tanácsos, az iparosiskolák telügyelője áltai — 
gyakorolja. Van az intézetnek közvetlen felügyelő- 
bizottsága is.

1894—95-ik isk. évvel e szakiskola a Ih-ik 
évet töltötte be. A jövő isk. évben már modern, 
teljesen megfelelő új épületben lesz elhelyezve, 
melyet a kormány építtet. — A múlt isk. évre a 
beiratkozások szept 1— 5-ig tartattak, röbb jelent
kezett az 1. évfolyamra, mint ameuuyit felvettek. 
Annak, hogy többet elutasítottak, az az oka, hogy 
részben nem bírtak, a jelentkezők azzal az előkép
zettséggel, amit az intézet megkíván, reszben pedig 
a tanhelyiség is nagyon szűk volt. Beiratkozott az
I. évfolyamba 4, a Il-ikba 2, a Ill-íkba ö, a 
lV-ikbe 1. Év végén a tanulók összes létszáma 
13 volt. — A múlt isk évben már vallásos okta
tásban is részesültek a tanulók. A szakiskola a 
milleniumi kiál’itáson is szerepelni fog. a kitiltandó 
nagyobb tárgyak már készen vannak, ezek a követ
kezők : egy Íróasztal tömör fából, ebédlő-szekrény 
és ezüstuemű-tartó szekrény diófából. A kisebb 
tárgyak a következő tanévbeu készíttetnek. A zár 
vizsga julius 5 én tartatott meg az elmeleti tár
gyakból : a következő napon pedig kiállítás volt.

A tantestület. 7 tagból állott, beleszámítva a 
h i to k t a tó k a t  ( 3 )  is. Működött az intézetben k é t  
előmunkás i s : egy asztalos mester és egy müfaragó.

A következő tantárgyak, illetve szaktárgyak 
tanitattak a négy évfolyamban: 1. évf. a) Magyar- 
nyelrtan (kiváló magyar iparosok élettörténetének 
olvasása: helyes írás stb.) b Számtan  (tizedes 
számrendszer és a mértéke': ismertetess stb.) c) 
Mértan, d) Mértani rajz. e» Szabadkéz, rajz. 
f) Műhely gyakorlat. Ez évfolyamon a növendék 
kereteket, tányérokat, széket és a s z ta l la p o k a t  készít.
— 11. évf. a) Magyar üzleti le> elégés. b) Számtan 
('rövidített számolási módszerek), c) Mértan, d) 
Mértani rajz és ábr. mértan, e) Szahadké: rujg.
\j Mintázok, g- Műhely gyakorlat. Ez eviolya- 
mon 1. faragást és asztaioss igot, 2. esztergálvos- 
ságot tanul a növendék gyakorlatilag III. évf. aj 
M aygar üzleti irálytart b). c), d), ej ugyanazok, 
mint az o őbbi évfolyamban, magasabb fokon, f ) 
Műhely gyakorlat. Ez évfolyamban is a faragás, 
az asztalosnál és esztergályozásban gyakoroltatnak 
a növendék* k g) Faipari szerkezettan. Itt tanul
ják a növendékek a fakötéseket, a lamunkák vegyí
tését, megóvását, h) Faipari technnlógt • A IV. 
évfolyamon csak a könyvviteltan uj tantárgy. A 
többi mind az előbbi évfolyamokon is megvolt, 
természetesen itt már a gyakorlati életre fektet- 
tetik a legfőbb súly.

E szakiskola igazgatósága gondoskodik arról is. 
hogy végzett növendékeit biztos helyeken helyezze 
el. mikor az intézetből kikerülnek. Ma már oda 
jutott az intézet reuoméja. hogy a legels • műhe
lyek keresik fel az igazgatóságot — munkást kérve. 
18 évi fenállása óta 102 növendéke volt ez inté
zetnek. Ezek közül öő végezte a teljes évfolyamot- 
A végzettek közűi 43. mint faracó, esztergályos, 
szobrász és asztalos működik. 8 más pályára lépett, 
ő nek alka maztatása ismeretlen

Ez intézet igazgazíratóját a miniszter külföldi 
tanulmánvutra küldte ki a rnult iskolai év végén. 
Ez útjáról is az isk. évi értesítőben számol be. 
Az érdeklődök figyelmébe melegen ajánljuk e be
számolót. Valamint magát a szakiskolát is E 
szakiskola sok mesterember előtt ismeretlen, ajánl
juk, hogy megismerkedjenek vele. Iparügyüuk fej
lesztésére nagy befolyásai vau. Megérdemli a leg
melegebb érdeklődést és mindenirányú pártolást.

— É rtesítés Miután ez évi Krtesitónk több- 
rendbeli elháríthatatlan akadály miatt, minden 
valószínű- .» szerint, legkedvezőbb esetben is, 
csak e hó végén fog a nyomdából kikerülni, 
kötelességünknek tartjuk, hogy a t. taníttató 
szüléket, addig is értesítsük a  legszükségesebb 
előleges tudnivalókról, m elyek a következők 1. 
A sárospataki főiskolában, — az akadémiában 
éppen úgy, mint a gymnasiumban — a beira- 
tások az 1895/fí-ik iskolai évre szeptem ber hó 
1-én kezdetnek meg s tartanak  7-ikéig, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a gymnasium négy alsó 
osztályába a négy első napon csak protestáns 
vallásnak réutnek fel szeptem ber 5-ikétől azon
ban más vallásfelekezetűek is felvétetnek a múlt

é \b e n  engedélyezett tí8 létszámig. 2. A II., III. 
ée IV. osztályokba az első k i t  napon azok 
íratnak be elBÓ sorban, kik a m últ iskolai évben 
is itt tanultak ; szeptem ber 3-ikától kezdve azon
ban mások is felvétetnek a fent em lített löt— 
szám i" 3- A magán-, pót- és javító  vizsgálatok 
augusztus hó 29, 80. és 31-ik napjain fognak 
m egtartatni, a következő sorrendben : aug. 29 én 
d. e. a VIII., d. u. a VII. o . ; 30-án d. e. a 
VI. d. u. az V. o . ; 31-én d. e. a IV. és III., 
d. ú. a  II. és I. o. 4. A javító és pótérettségi 
vizsgálat ez évben Rim aszom batban lesz, és 
pedig az írásbeli szeptem ber 1—5., a  szóbeli 
szeptem ber 9 és következő napjain. 5. Azok a 
tanulók, kik csak egy tantárgyból kaptak elégte
len tanjegyet, engedélykérés nélkül is teh e t
nek javító  v izsg á la to t; azok ellenben, kik két 
tantárgyból kaptak elégtelent, engedélyért az 
igazgató-tanács elnökségéhez intézendő folya
m odványaikat legkésőbb augusztus hó 15-éig 
a gymnasium igazgatóságához adják be. fi. Kár
miféle jótétem ényért beadóit folyam odványt az 
iskolai elöljáróság csak akkor vesz tárgyalás 
alá, ha a jótétem ényt a szüle vagy gyám kéri 
a gyerm ek részére és pedig az egész évi tandíj 
elengedéseért bezárólag augusztus hő 25-ikéig 
lehet folyamodni, hitelesíttetvén a folyamod
ványt az egyházközség lelkésze által, felsze
relvén szegénységi bizonyítványnyal s adóköny
vecskéjének h itelesített m ásolatával. 7. Jelentjük 
végül, hogy az 1895 fi-ik iskolai évtől kezdve 
a köztandijon felül minden egyes gymnasiumi 
rendes vagy m agán tanuló, az országos tanári 
nyugdíjintézetbe való beszolgáltatás végett, az 
első félévi tandíj fizetése alkalm ával 3 frtot, 
akadém iai ifjú pedig fi frto t köteles fizetni a 
főiskolai pénztári hivatalban. Ezen díj fizetése 
alól azok sem m entetnek fel, a kik különben 
tandij-elengedési kedvezm ényben részesülnek 
Sárospatak. 189,r>. aug. fi. Az igazgatóság.

ti HX&mKX’íí A U'X

IRODALOM.
— A művelt egyéneknek bizonynyal lelki szük

ségletét képezi a jó könyv vagy újság olvasása és 
azért legmelegebben ajánljuk a „Képes Családi 
Lapok “ at, e tizenhét év óta íeunailó és általáno
san népazei űve vált ismereti- rj; sztő »'S sz»-pirod(t mi 
kép* 8 heti lapot. Minden csahidnak b«rátjn és szó
rakoztatója az erdekesen szerkeszt.;tl hetilap. Különö
sen ajánlható azoknak, kik a divat-áramlatát Í9 
figyelemmel kísérik mert mindeu két heten eredeti 
párizsi divatképeket hoz. Ezenkívül rend *seu három 
önálló regény folyik a „Képes Családi Lapok -bán.
A kiadóhivatal tetszés szerint többször is változ
tatva készséggel bárhová után na küldi az előlize- 
töknek a lapot. A .Képes Családi Lapok** előtize- 
tési ára eg*sz évre 6 frt, félévre 3 Irt. negyed
évre I frt 50 kr. Kiadóhivatal Budapest \ . kér. 
Vadász-utca 14. szám saját házában.

— ..Nincsennek többe lányok* czimmel jelent 
meg Thewrewk István új müve. A magyar olvasó
közönség Thewrewk Istvánt tíz évi írói működése 
alatt gyakrabban tüntette ki a nagy érdeklődés ég 
rokonezenv jeleivel, minden egyes műve, kezdve az 
elsőtől, gyorsan vált népszerűvé, 8 a kiváló tehet
ségű tiatal író további működése iránt méltán ébresz
te tt élénk várakozást. Hossíabb hallgatás után 
Thewrewk István most újból a közönség elé lép, 
megizmosodott tehetséggel 8 logujabb elbeszélései
nek, tárcsának legjavával. Könuyed. szellemes, 
érdekes mindaz, a mit új müvében nyújt, 8 a mai 
társadalmi életből való. Thewrewk kitűnően ösmeri 
a mai társadalmunkat és különösen a nőkről írott 
dolgai álta! lett népszerűvé. A „Nincsennek többé 
lányok4* czímű mű a külalakban is rendkívül ele
gáns és a kiadónak igazán dicséretére válik. A 
Hozsnyai Károly kiadásában Budapesten megjelent, 
remek czímlappal ellátott, tartalmilag pedig roppant 
érdekességű műnek ára t koroua. Pompás dísz
kötésben 2 korona.

S z e r k e s z tő i  ü zen etek .
R L. B jd » p °S t A tV . T .»  11-ik szám ában  em lite tt 

kérrtny  k<>röíé-c m ért m ara.l el ? Az Ígéret te lje s ite sé t m ikorra 
várhatjuk ) B o rt Iván. Száraz ágon hallga tó  a ja k k a l ? — 
W M M á i .  K ap ta-e leveliinket ) -  K P B Z<ad.»nv K őze

tt  K V ers  01. E g y  m á 
k ipunk  P- M. I’. esc# Ig e n  té t kö  sün jük  > várjuk

fcbat w . I S ü rgősebbek  m iatt csak  m ostanában  
jö h e t. -  M. J -né Az edd ig i bnzgöság  m ú ló  fé lb e n  van  
B. J. T. Kórod. Jövő hét e le jén  válas/t a<lok ! ! A Félre
tettük , je ten le g  nem  adha tjuk , m e it  ad a tu k  beszerzése iránt 
ke lle tt in tézkednünk. Maj<l jö n n i fog —  m ert jö n n i kell . . • 

1 O gybuzgalm át köszönjük .

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


