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H e ly b e n  házhoz hordva és vidékre 
postai m egkü ldésse l:

E gész évre . . 4 frt —  kr.
F é l é v r e ........................2 frt —  kr.
N egyedévre . . . 1 frt —  kr.

E gyes szám  ára  10 kr.

H ird e tések e t ju tányosán  szám ítunk.

H ivata los h irdetm ények 100 szóig
1 írté r t közöltetnek.

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

H ird e té sek e t s előfizetéseket felvesz 
L an d esm an n  M. könyvkereskedése 

S .-a.-U jhelyben.

SATORALJA
/emplénviírmeuyo közérdekeit képviselő hetilap.

Megjelenik minden szombaton.

SZERKESZTŐSÉG
ÉS

KIADÓHIVATAL
hova a lap  szellemi részét ille tő  
közlem ények s az előfizetési pénzek, 
hirdetési kéziratok  s d ijak  és a  lap  
szétküldésére vonatkozó felszólalá

sok in tézendők : 
Sárospatak, Kováro-utra 176. ■*.

K éziratokat nem adunk  vissza.

B érm entetlen leveleket nem fo
gadunk  el.

N yilttér m inden  sora 20 kr.

F E L E L Ő S  S Z E R K E SZ T Ő  ÉS K IA D Ó -T U L A JD O N O S:

STEINFELD JENŐ.
T A R S-SZ E R K E SZ T Ö  :

R É Z  L Á S Z L Ó .

Néhány szó néptan(tá

gunk hoz.

Mióta közoktatásunk vezetői oly elő
szeretettel áldoznak a nemzetiségi vidé
keken subveniált, vagy egészen állami 
költségen fölállított iskolákra, mióta a 
nemzetnek ez úton való consolidátiója 
a magyar nyelv és culturáoak bevitele 
által általános elvvé domborodott ki, 
azok. kik a népnevelés eredményét nem 
a nagyon is viszonylagos értékű „ezek  
közül hány tudott írni-olvasni" rovatból 
ítélik meg, hanem a nép életét, különböző 
viszonyok közt való alkalmazkodását és 
nyilvánuló fogalomkincsét, szóval álta
lános képzettségi fokát szemlélik és 
hasonlítják össze más nyugati nemzeteké
vel, nem perhorrescálva a fent jelzett 
elv  czélszerűségét, szintén a nemzet con- 
solidátióját tán biztosabb kilátással —  
ezélzó új igényekkel léptek föl, melyek 
elől kitérés, úgy látszik, alig lesz lehet
séges.

„A modern állam és nemzet erejét ez 
utóbbinak culturája méri" — mondják. 
Ha tehát erősödni akarunk, magyar népünk 
ismeretkörét, jellem ét, anyagi és szellemi 
életét magasabb niveaura kell emelnünk.

Erre az eszközöket az államtól vár
ják. Legalább a magyar vidékeken fekvő  
nagyközségek iskoláinak államosítását ki 
vánják.

l»e míg egyrészt budgetUnk kerete meg
lehetős m erevséggel áll ellent a közokta
tási igények k ielég ítésének: addig más
részről a hangoztatott elv érvényesítésére

Kamélia.
- Ejíy bakfis mon< lóg ja .

—  A ..S á to ra l ja "  e re d e ti  tá r c s á ja .  —

Kaméliának hívnak. Miért éppen Kaméliá
nak?  . . . Miért nem inkább Arabellának, Kuni
gundának — nekem e new k jobban te tsze
nek. . . . No, lám milyen náiátlan vagyok 1 
Hiszen örülnöm kellene, hogy ez lett a kereszt
nevem, m ert csak jó  anyámon múlt, hogy ennél 
csúnyább, százszorta csúnyább névnek nem let
tem  viselője.

Mikor „rózsabokorba jöttem  a v ilágra ', anyám 
és atyám ellentétbe kerültek a fölött: mi legyen 
a keresztnevem . \ u / i a  igen kedvelte a virágo
kat s ezért i *y szép virág nevét választotta, 
míg nlenben a tyám ,— ki erős dohányos lévén — 
egy különleges szivarfajtiak neve m ellett kardos
kodott Végre anyám győzött (m ert az asszonyok 
győznek mindig) s nevem Kamélia lett.

kimondott eszköz az iskolafentartó fele
kezeteknél, a hiúságra — és elfogultság 
okaiból, szintén ellenzésre talál.

A költségvetés keretét egy kissé le 
hetne tágítani, ha roszakarat vagy ellen
zékieskedés helyett, tanügyünk gyenge
ségét belátva, az ügyhöz méltó buzga
lommal próbálnék erőinket összesíteni.

Hogy pedig népnevelésünk csakugyan 
nincs ott. hol lennie kell, azt a leg- 
laikusabb ember is észreveheti.

És mégis ragaszkodunk jelen  állapo
tainkhoz, még pedig — mint elegen és 
elég  határozottsággal kifejezik —  Isten 
nevében. . .  a vallás érdekében.

Ez a nagy, bűnös tévedés — kérjék az 
illetők az Istent —  ne rovassék terhökre!

Hát a vallást félteni, nem tévelygő elő
ítélet?! Nem oszlopa-e a vallás az állam
nak1' Istápolása nem étérdeke-e? És nem 
tapasztaljuk é iskoláiban ezen elv keresz
tülvitelét?

A midőn tudjuk, hogy az Isten az ő 
nagy kegyelmében a vallást erkölcsi 
tökélyesedésiink és ennek révén boldo
gulásunk végett adta: valóban az a gon
dolatunk támad, hogy sok helyt a fele
kezeti iskolarendszer valóságos megölője 
a vallásnak.* Valamint nem képes egy 
több osztályt vezető tanító növendékeit 
a mai igényeket kielégitőleg előkészíteni 
a polgári életre, úgy és még kevésbé 
jut ideje erkölcsi fogalmak benső szem
léltetésére a vallás intellectuális taní
tására. Már pedig a memória vallása, a

* N em  a vallásnak, hanem  a tiszta erkölcsisegnek .
Szerk.

Ah minő szerencse ez, m ert hogyan v. nné 
ki majjat, ha nevem Oerh&ti Kamélia helyett 
így hangzanék : Cserháti K»galitas, Cserháti 
Trabukó, vagy Cserháti Médiás Mit tennék most, 
ha udvarlóim igy kezdenék » szerelmes leve
leket: Imádott Kegalitásl Aranyos Médiás! vagy 
Drága Trabukó ! (Pedig a Trabukó nem is drága, 
azt hiszem S krajcár). Ah, meg gondolatnak is 
borzasztó e* I Tudom Istenem most egy udvarlóm 
sem volna. No, no, hiszen most sincsen annyi, 
de hát ennek nem én vagyok az oka, hauem 
atyám, aki sehogy sem szívelheti a fiatal em be
reket (Pedig, ha jól tudom ő is fiatal volt vala
mikor).

Az egyik udvarlóm egy karcsú, magas huszár- 
hadnagy Itt lakik a közeli városban s minden
nap átrándul hozzánk. Szeretném tudni, minek 1 
Ki nem állhatom, mert az orrán mindig fekete 
llastromot visel. De máskülönben sem tudnék 
beléje szeretni, m ert épen olyan midereket 
visel, mint én és mindig azt mondja : .Kamélia 
kisasszony én karcsúbb vagyok, mint kegyed.* 
Hát nem borzasztó ember ez?  . . . Egyszer ki 
is adom neki a .Isufpaszt* s megmondom n e k i:
• ahsüt, a m erre a nap süti*

puszta szoktatás, oktatás nélkül, eszme
világunk legkisebb megrezdülésével cser
ben hagy bennünket.

Ez az a vallás, melyet oly nagyon 
féltenek az államtól, mely, a midőn olyan 
helyen, hol több a felekezet, iskolát 
állítana, tulajdonképpen csak az észszerü- 
ség alkalmazta kapocsként szerepelne a 
szétszaggatott anyagi és szellemi erők 
egyesítésére.

Országok és királyok hódolnak a „viri- 
bus unitis“ elvének —  csak az ember- 
nevelés körűi ne akarjuk alkalmazni? 
Nem, a midőn látjuk, hogy külön-killön 
csonka eszközökkel hiányos munkát vég 
zünk ; a midőn külön-külön az oktatás 
lelkét tevő szemléleti képeket és tár
gyakat sem szerezhetjük be; midőn egy  
tanítót alkalmazunk 3, 4. 5 sőt <> osztály 
mellé, ki aztán 14, 1 3, l/6 órai adagokban 
adja be a polgári életre szükséges —  
erkölcsi érzületre, jellemre, hazaszere
tetre kifejtőleg ható ism ereteket?!

így nevelni gondolkodó, Isten képmá
sára teremtett embereket, annyi, mint 
Istent káromolni.

„Mert nem szolgálja az Istent a*, ki 
őt megismerni nem igyekszik."

Igazán ideje volna a czopffal szakítani. 
Ideje volna, hogy a tanügyi hatóságok 
és társadalmunk jobbjai szövetkeznének  
a meggyökeresedett előítélet lerombo
lására és állítanának „Isten dicsőségére" 
iskolát, melyekben a tanítóknak meg 
legyen adva a lehetőség arra, hogy  
embereket, hazafiakat, vallásos egye- 
deket neveljenek Vj.

A másik udvar.óm az itt szomszédunkban levő 
Pattantyús Mihály füszerkereskedő. Ezt sem 
szívelhetem, mert folyton hőköl s udvarlás köz
ben is úgy já r  a keze. mintha staniczliket so 
dorna. Alacsony, törpe emberke s a lábai olyan 
ruganyosak, mintha kanosukból volnának. Csak 
akkor haragszom ám rája igazán, mikor elkezd 
bökolni- Arozomat a szegedi paprikához hason
lítja. melyuek üzletében oly nagy keletje van. 
Csókjaimat —  habár egyet sem adtam még 
neki — édesebbnek hiszi, m int a prominclit. 
Szemeimet pedig a goromba, nem a búzavirág
hoz, hanem a <waschblauhoz* hasonlítja. (Jaj, 
de szeretném ezert pofonütni) Anyám parancsára 
kénytelen vagyok neki jó arczot mutatni, mert 
a czukrot, kávét, lisztet jobban megszokta nekünk 
mérni.

A harmadik udvarlóm az itt helyben meg
jelenő 'Kakukfalvai H arsonádnak a főmunka
társa, máskülönben pedig elismert poéta. Nagy, 
fekete szemű, halványképíi, felborzolt hajú ifjú 
s roppant nagy lángész. — Ezt m ár igazán sze
retem, mert nagyon művelt, okos ember. Néha, 
néha órahosszat elül mellettem a nélkül, hogy 
csak egyet is szólna. Csak sóhajtozik és felnéz



Válasz t. Molnár János árnak.
T. Molnár ur, midőn egész rafinériával nekem 

tulajdonítja (pokolbeli hótfejű sárkány, hetedik- 
évre, burokban született hetedik fajzása), Kis- 
Patakról szárm azott elnevezését a „Bodrogközi 
ármentesitö* társulatnak, egész önelégültséggel 
czitálja t. társulati főmérnök úrnak 1883-ik 
évben kelt véleményét, a melyek, mint Habakuk 
próféta jóslatai, mind beteljesedtek s a mai 
helyzetnek is hű tüköréi. Azután megragad 
ellenem egy sajtóhibát, (mert kéziratomban 
50 cm. vízm agasság s nem 50 m éter volt írva). 
Végre Szentes község tartózkodó állásfogla
lását az új csatorna építésénél helytelenítve 
visszatérésüket, mint a Latorcza folyó a ticzei 
rákot, újból remélve, hozzáfog czikkem Il-ik 
részének, illetve tulajdonképeni felszólalásom 
tárgyának megtámadásához.

8 mit is mond azon vidék lakosainak meg
nyugtatására. kik -  az árm entesítő társulat
nak, uem mondom, roszakaratú és irányított, 
de véletlenség vagy tudatlanságból származott, 
kellő intézkedéseik hiánya miatt, igazán nagy 
károkat szenvedtek? Semmit, vagyis mégis 
valamit, mert újból ismételve lényegében a 
méltóságos elnök úrnak felszólalásom aiapjáúl 
idézett so ra it: nemcsak, hanem részletenként 
meg is becsülve a hajdanában vándor-útjában 
látott magas és mély fekvésű talajokat, régebbi 
és mai becsértékökben, kimondja ő is, „hogy 
óriási az eredmény." Sőt nemcsak, hanem már 
told is hozzá valam icskét: ugyanis azt. hogy 
ha nem a 10 évi, de 5 évi átlag szerint teszi 
is azokat, „az igen term észetes lefolyású víz", 
(mert az csakugyan a hegynek nem mehet) 
tönkre, teszem Tel csak újabb három évre i s ; 
mindamellett nincs ok a panaszra, nemcsak, 
hanem az osztó igazság mérlege (t. i. az, melyet 
t. Molnár úr osztogat) oda dől, hogy az ártéri 
terhek helytelenül vannak kivetve, midőn azok 
egyenlően vettettek ki a víz által elborittatni 
szokott és teljesen m entesített területekre s 
míg ezek sokat, amazok keveset is fizetnek. 
Hol it‘ a logica?

Kn ejt"rv. hogy legalább azok részén van, 
akiknek földbirtokuk — bár rendellenes viszo
nyok között, de vizek raktározására szolgáltak 
és ezeknek jogos követelésük az. hogy ha ez 
jövőben is történnék, az esetben az ártéri terhek 
fizetése alól m entesítessenek  fel.

Nemcsak, hanem bizonyosan is tudom, hogy 
azok az osztó igazság szempontjából fel is 
m entettnek ma is, mint felm entettek a társulat 
intézői által a múltban. Példa vagyok rá magam, 
ki mint a nagy-rozvágyi közbirtokosság meg
bízottja. az úgynevezett Pallagcsa tó ineden- 
czéjét (Síi kát. hold) az árté r alól az lH91-ik 
évben felmentettem s inig az a jövőben is 
vízgyűjtő medenczéúl szolgál, az ártér alól fel 
le tt oldva. A mi pedig igazság volt a múltban, 
igazság leenil az ma is, ha csak t. Molnár úr 
külön, majd, mint a „Bodrogközi árm entesitö 
társulat" főintendánsa, rendeleti úton nem fog 
intézkedni.

az égre. Ebben az emberben nincs meg a köz
napi prózaíság!

Múltkor is, mikor síiteménynyel kínáltam meg. 
egy mély. fájó sóhaj tört ki kebléből és lemondó 
hangon mondta nekem, hogy ő süteményt nem 
ehet, mert ez ellentétben van az ő keserű éle 
tével s ha nem hiszem el: üssem fel •Lepke- 
lombok* ez. verskötetének 3 6 -ik lapját és olvas
sam el a <Xátonvos szívverések* czimü vers
c ik lu s t, a hol ez hűen le van írva. — Mondom, 
rajongok ezért az em berért s a szivein szakad 
meg. ha eszembe jut annak a levélnek tartalma, 
melyet tegnap küldött nekem s melyben meg
írta, hogy sohasem jón többé szemeim elé. Óh. 
Istenem, de ennek csak én vagyok az ok» 
m ért is voltam oly szeles, oly rakonczátlan!

Napokban mikor az erdőben sétálgattam : 
meg pillantottam őt egy pádon ülve. Kezében 
kis jegyzőkönyvecske volt - abba szorgalmasan 
jegyezgetetl. Néha szemeit az égre emelte s 
ebből én azt következtettem, hogy bizonyosan 
azon a versen dolgozik, melyet nemrég meg
ígért hozzám írni. A kíváncsiság majd megölt. 
Nesztelenül lábujjhegyen a háta mögé surran 
tam s ki írhatja le örömömet, mikor a jegyző

volna is, azért sem kérelmezett. Hanem bátor
kodtam érdekében szót emelni (s ez az én 
égrekiáltó bűnöm) s nem t. Molnár úrra, hanem 
a nagy közönségre bízva annak eldöntését, 
eléggé tisztességes hangon és logicával tettem-e 
az t?  Ha azonban mindannak daczára annak 
ellenkezője, mit ez ideig még nem, de talán 
ezután — bárki által bebizonyittatnék; higyje 
meg, megleend bennem a bátorság szavaim 
visszavonására, illetve az erkölcsi elégtétel- 
adásra.

Azt mondja végezetre (a szivattyú telepek 
kérdésében) t. Molnár úr, hogy egyes társulati 
tagnak, vagy érdekeltségnek csak kívánsága 
lehet a társu lattal szemben s meg is okadatolja 
oly formán, hogy annak intézői kivétel nélkül 
mind széles látókörű bölcsek, tapasztaltak, 
önzetlenek, egy szóval csa lhata tlanok : tehát 
azoktól kérni s pláne követelni valam it az 
egyes érdekelteknek, felségsértés bűne, hiszen 
jól tudják ők azt a nélkül is, a mit tenni 
kell. —• Ne félj te ott, tófenéki ember, lesz 
neked kívánságod szerint, habár nem ott is, 
a hol te kérelmezed, nem ott is, a hová a 
fősúlyt az a régi, számot sem tevő tudatlan 
szakértői bizottság tervezte — (még ma is 
m egdönthetien érveivel) — a kanalizálás meg
kezdésekor; hanem adunk még F.-Bereczkinek 
is, m ert annyi hóvíz lefut a zompodi homokok
ról, hogy Szerdahelynek 10 hold rétjé t meg 
kell menteni minden áron. Meg lesz az ne 
félj, mind (hiszen kívántad) akad még vala
hol a világon egy hitvány millió kölcsön, hiszen 
mindegy az m ár akar 4, akár 5, a különbség 
csak egy. De még azt sem m úlhatatlanul kell 
eszközölni, hiszen kiadják azt három évi tö r
lesztésre is és csekélység a különbözet, vagyis 
csak annyi, hogy 3 éven nem 1 frt 50 kr., 
hanem 4 frt á r té rt kell holdanként fizetni, a z  
pedig csekélység. — Mint hallom, igy véle
ményezte azt a „széles látókörű választmány*; 
s így fogják majd elhatározni 28-án a közgyűlés 
„veterán" tagjai.

Hát minek is m ár ehez az unalm as, üres s 
felesleges beszéd a „tófenék tarlatból" azt 
mondja t. Molnár úr. S én elfogadom, általam  
eléggé nem helyeselhető bölcs tanácsát s nem 
is szolok ellene, mert valóban helyesen fogja 
fel a körülm ényeket; ugyanis nem „tófenék 
távlatból*, hanem csak közelről, a Bodrog töl
téséről nézi, hogy honnan fú a  szél s az irányt 
sem tévesztheti, m egm utatja könnyen a torony 
tetején  csikorgó érczk ak as; s eszm em enetének 
sem oly nehézkes a röpkedése, mint a  „ricsei 
kacsának", mert hiszen háládatos tárgy ju to tt 
részére, t  i. a, magasban fúvó szél irányának 
követése. — () tudja miért teszi, — vannak 
sokan, kik úgy gondolkoznak, hogy jól teszi.

De mindannak daczára én példáját nem 
követem, hanem a kiindult széláram lat irányá
val szemben, ha ugyan a m agasban fúvó szél
ben m eghallaná igénytelen hangom at a tá rsu
lati érdekeltség állami képviselője, nagyságos 
Szokolay kir. főmérnök úr! — Az lenne a mi 
szerény vidékünknek tiszteletteljes k é ré se :
(bár Molnár úr szerint csak kívánság lehet) 
vizsgáltatná meg valami módon s mondana ő 
szakértői véleményt róla, előkerestetve a kana
lizálás megkezdésekor beadott régi szakértői

könyvecskében megpillantottam nevem két első 
K  a. betűjét. Nem sokáig gondolkoztam, 
hanem kirántottam kézéből a jegyzökónyvecskét 
8 futottam, mint egy üldözött őzike, árkon-bok- 
ron keresztül — haza. Otthon kíváncsian fel
nyitom a jegyzökónyvecskét s szent Istenkém !

mit látnak szemeim ! A jegyző könyvecskében 
vers helyett, ez állott: .K abátom at zálogból ki
váltani 5 f r t : mosónőnek tartozom t frt 20 
k ra jc á r ra l ;  virágcsokorért « forinttal: czipö- 
talpalás be már nem folytatom tovább,
Szegény poéta ’ a szivem szakad meg, ha eszembe 
jut. hogy hohasem fogom többé látni. Oh, miért 
is voltam oly szeles, oiy rakonczátlan! . . . .
líe nem. azért is jóvá teszem hibám at.............
De hogyan, m ikép? . . . Szinte m egőrülök!. . , 
Ah, m egvan! Megyek és megírom neki, hogy 
nincs oka neheztelni reám, mert az én czipőra 
sincs még kifizetve.

•laj. de pompás! . . . Megyek, szaladok!

Reim Lajos.
■ /Í v

vélem ényt is, iiogy ha m ár csakugyan fel
állíttatnak a szivattyú-telepek, — nem lenne-e 
azt helyesebb a rozvágyi határból kiinduló 
B élatanya felett elvonuló s cserm elyi szakadás
hoz vezetendő csatornánál felállítani V Jól tudja 
azt mindenki, hogy ezen hely, m ely évenként 
óriási költségeket nyel el, rém e az egész Bod
rogköznek s bár nem hangoztatják a társulat 
intézőinek is —  a tiszaparti szakadások felett 
m integy a  levegőben függő töltésével. Nem 
válnék-e ilynemű bem etszés s telepfelállítás a 
különben nagyon szomorú helyzet előnyére? 
Annyival is inkább, m ert azon vélem ény, hogy 
a Tisza vízm agassága e helyen felette áll, 
illetve m agasabb a közép Bodrogköz talajvíz- 
színénél, a  valóságnak nem megfelelő.

8  végezetre, melylyel bezárni is kívánom e 
tárgyban minden további felszólalásom s válasz
ny ilvánításom at: - -  Adjon vélem ényt arról is 
a nagyságos kir. főmérnök úr, nem úgy, mint 
t. Molnár úr, ezen általam  vélem ényezett bevá
gás és szivattyú-telep su tba vetésével, hanem 
lelke őszinteségéből szólva mondja m e g : Nem 
látja-e az időt eljöttnek, illetve a „Bodrogközi 
szabályozó tá rsu la t“-ot m egértnek arra , hogy 
azt minden ügyei és bajaival az állam vegye 
pártfogásába? Megmondom okát is, m ert me
gyünk és menni fogunk igy mi minden dol
gainkban, de különösen az adósságcsináláa- 
ban — minden „széles látókörünk, bölcse* 
ségünk, veteránságunk s önzetlenségünk daczára 
is" — ad infinitum.

Ö l b e y  J á n o s .
nagy-rozvágyi ref. lelké»z.
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Néhány szó a sárospataki 
regále bérletről.

Sukkal inkább érzem csekélységem, minthogy 
előző e czímén irt czikkem eredm ényeinek tud
nám be azon örvendetes tényt, mely — ha való — 
megelégedéssel lógja eltölteni a kebleket, hogy 
a község tényleg m egváltotta a  fogyasztási és 
italadókat évi 18000 írtért.

Méltán számítottunk a mi m indenesetre egye
nes. katonas jellemű föbiránk tántoríthatlanaá- 
gára. bíztunk benne, hogy okulva elődje példáján, 
nem fog a három év előttihez hasonlóan eljárni.

Ezzel talán be is fejezhetnők az ügyet, ha a 
dologgal a  legszorosabb kapcsolatban m ás kér
dések is ónkénytelenűl nem tolulnának elénk.

Mielőtt azonban ezekre kiterjeszkednem, mi
után multi czikkemben foglalt számításom helyes
ségét némelyek kétségbe vonták, tisztázni, illetve 
részletezni óhajtom azon állításomat, hogy 18000 
frt megváltási ár után a község circa 050 frtot 
kapna kezelési jutalékul.

Lássuk tehát egyenkint az egyes adó alá eső 
objee'um okra előirányzott tételeket. Az a 18000 
frt korúlbelöl a következőleg os..tik m eg :
1. Bor italadóért,
2 h ú s  f o g y a s z t á s i  a d ó é r t  1 0jr(.a 5,r,oo f r t .
3. sör italadóért )
l .  ezukor f o g y a s z t á s i  a d ó é r t  ( 12500 f r t
5. s z e s z  a d ó é r t  \

Az 5,ou .,2 számú pénzügyminiszteri rendelet 
értelmében, támaszkodva a borital adó és hús
fogyasztási tekintetében az 1868. XXXV. t.*ez.
4. §-ára. a sörital adó tekintetében pedig az
1892. XV. t.-ez. \  ara. egyenként az első 500 
frt berosszeg után 10°, 0 ; ;>00 írton felüli össze
gektől pedig 5"/0 járul neszédési járulékképen; 
előbbi 50—öt) írtjával 150 Irt, utóbbi 40(5 frt 
után 200 frt.

A szeszitalmérési adónál az 1888. XXXV. t.-cz. 
28. illetve az 1892. XV. t.-cz. 0. §-a. a ezukor 
fogyasztási adónál pedig az 1881. IV. t.-cz. 23. 
g-a értelm ében az első 500 frt után egyenként 
5°/„ azaz 25- 25 frjával összesen: 50 frt. az 
500 írton felüli összegektől pedig 2°/0, s igy 
230 Irt járulna. Mindaz öt tétel alatti jutalék 
összegezve, kitesz 030 Irtot, s így legkevésbbé 
illethet szem rehányás a fölvett összeg nagysága 
tekintetében.

Term észetes s a fentiek után ónként követ
kezik. hogy a 17000 írt megváltási árral szem
ben az összeg megfelelőleg módosul

De térjünk á t jelen soraink elején kitűzött 
feladatunkra. Első kérdésünk a mi tisztelt főbí- 
ránkhoz az : miképen óhajta a m ár megváltott 
fogyasztási a italadókat kezelni ?

A ki nem ismerné a tényleges állapotokat, 
csak a törvény intézkedését, az méltán cso d á l
kozva olvasná eme kérdésünket

De látja t. Molnár úr, az a vidék, melynek 
érdekében felszólaltam, annyira nem volt önző, 
hogy a  mi jogos és igazságos követelése lett



Hogyan, hát a megváltás mellett is kezelheti 
az adókat m ás, mint a község — hiszen ez a 
törvény világos intézkedésével állna ellentétben.

Ámde tudjuk, hogy a gyakorlat megengedett 
és meg nem engedett módon mindig talál magá
nak oly utakat, melyeken a törvényt kijátszani 
igyekszik. Ismerjük azon usust, jobban mondva 
abusust, melylyel ezen intézkedését is kijátszak 
némelyek, a mi főleg azért válik lehetségessé, 
mert nincs senki, a ki m éltán fölhívná az ille
tékes tényezők figyelmét a rendesen titokban 
lappangó üzelmekre. E tekintetben biztosíthatunk 
mindenkit, hogy éber figyelemmel fogunk őrködni 
s nem fogunk késni a valót föltárni.

Második kérdésünk: megakarja e honosítani 
elöljáróságunk am a 48 előtti korba beillő álla
potot, melyet csak épen három évvel ezelőtt 
kezdtek nálunk (akkor személyi motívumokkal 
előttem érthetővé vált tényt) behozni, hogy né
melyek fizessenek adót az általuk fogyasztott 
italok után, mások pedig nem ! Hát azért hozták 
az 1848. VIII. t.-czikket a közteherviselésről, 
hogy azl némelyek ily módon tehessék skártba. 
Avagy azt gondolják némelyek, hogy azzal lehet 
a közönséget elnémítani, hogy hiszen a megvál
tási összeg így is kikerül!

Igen nagy korlátoltságot tételez fel ezen elő
ítélet polgártársainkban. Ha ugyanis ily kedvez
mények mellett is bejön a szükséges összeg, 
igen reáfér községünkre némi mellékjövedelem, 
hiszen 52%  pótadónk mellett csak épen vege
tálunk ; ha meg a bérösszeg sem jönne ki, úgy 
kétszeres a kötelesség, hogy az esetleges defi
cittel ne terheljük a polgárok emigy is terhek
től súlyos vállait. Már csak azért sem szabad 
senkitsem kedvezményben részesíteni, m ert ekkép 
nem lehetne veszteség esetén igényt formálni a 
hiány leírására. Mindenesetre azonban az az egy 
tény, hogy akár hiány, akár felesleg álljon elő, 
azon egyének adóját, kik felmentetnének, azok 
fizetnék, akik azt nem fogyasztanák. Az pedig 
mégis csak merész fantázia volna, hogy az volna 
az ideális állapot, hogy midőn az egyik élvez 
a másik fizessen érte.

Bizton reméljük, s eddigi működése után mél
tán  elvárjuk főbíránktól, hogy állásával együtt 
járó  erkölcsi súlyával fogja magát közbevetni 
ily és ehez hasonló tendencziák megsemmisíté
sére, s gyökerében való elfojtására

W in tn e r Samu
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VEGYES HÍREK.
— Gyászjelentés. Katona Zsigmond ügyvéd 

és neje Kun Mária s gyermekeik : Mariska és 
férje Stépán I iéza kir. aljarásbiró, leányuk: Olgá
val, —  továbbá Géza és Jolán : Katona György 
mérnök és neje Kódogh Ida. fiuk: Gyurikával: 
Katona Endre államvasúti mérnök és neje Szi
nyei Erzsébet s gyermekeik : Margit. Endre és 
Zsigmond ; Katona Erzsébet és férje Mihályi! 
József, budapest-székesfővárosi főmérnök s leá
nyuk Ju liska: Dr. Katona Mihály orvos, a nagy
számú rokonság nevében is fájdalomtól megtört 
szívvel tudatják jó anyjuk, nagyanyjuk, szépanyja 
és rokonuknak Sec. Katona Zs'ujmondnc szüle
te tt Láczay Szabó Juliannának 1895. év augusz
tus hó 24-én, délelőtt 9 órakor, életének 76-ik, 
özvegységének 6-ik évében egy heti szenvedés 
után történt gyászos elhunytat. A megboldogult 
hült tetem ei folyó augusztus hó 25 én d. u. 5 
órakor fognak a sárospataki ev. ref. sirkertben 
örök nyugalomra tétetni. Sárospatak, 1X95. augusz- 
tus hó 24 én, Áldás a legjobb anya ham vaira!

— A bodrogközi v izs zab á lyo zás i tá rs u la t  f. 
hó 28-ikán S.-a.-Ujhelyben a vármegye szék
házában tartott rendkívüli közgyűlésében tá r
gyalta a szivattyú-telepek kérdését. A közgyűlés 
úgyszólván egyhangúlag elfogadta elvben a szi
vattyú telepek proponált, minden társulati taggal 
előre közölt tervezetet, melynél fogva a társulat 
az összes szivattyú telepek felépithetése czéljá
ból mintegy fél milliónyi kölcsönt vesz föl, s 
ezen kölcsön felvételére Gróf Mailáth József 
elnök, id. Meczner Gyula és Ulrich Vilmos 
választmányi tagokat egyben meg is bízta. Az 
elrendelt szavazásnál 1 H)0 szavazat a szivattyú
telepek mellett, 12(1 szavazat a szivattyú-telepek 
ellen adatott be. A közgyűlés sima lefolyására 
döntő befolyással volt a középbudrogköz ez évi 
belvíz kalumítása. és a főmérnök szenzátiós 
propozitiója. melynél fogva kitűnt, hogy a közép- 
Itodrogköz vizei a f.-bereczkii ú jo n n a n  kiásandó 
csatornán, előnyösen levezethetők lesznek.

Humauus körjegyző . Tőketerebes népszerű 
körjegyzője — mint lapunknak írják — a múlt 
hó végén az útezán haladva, két kis síró paraszt
gyermeket lát, hátukon kis batyuval. Ismeret
lennek tűnt a két gveimek fel előtte s a helyzet, 
melyben találta a két gyermeket, szokatlannak, 
fcppen ennélfogva megállítja a két gyermeket s 
kérdi tőlük : kik s hova valók? A két gyermek 
Tisza-Újfalut nevezte meg falujának s azt m on
dották, hogy szülei Amerikába mentek, őket 
pedig itt hagyták s most nem tudnak hova 
menni, mit tenni. A derék körjegyző szive meg
esett a két szerencsétlen gyermeken s a helyett, 
hogy illetőségi helyökre küldette volna, haza
kísérte s adott nekik édes otthont. Hogy édes 
otthont adott, azt bizonyítja az is, hogy egy 
honapja m ár családja körében él a két tót gyer
mek s napr il-napra melegebb a viszony a két 
gyermek és a derék jegyző humánus családja 
között. Isten áldja jó szivéért a humánus kör
jegyzőt ! r. I.

— Tem plom ava tás . A felsözempléni ev. ref. 
egyházmegyébe k sbelezett vásárhelyi egyház f. 
hó 25-én avatta föl új templomát. A fölavató 
ünnepély délelőtt 10 órakor kezdődött. Imát Kun 
Bertalan püspök úr mondott. Utána Szőilössy József, 
Homonna aranyszájú papja elmélkedett a nap 
fontosságáról s az Isten háza rendeltetéséről. 
Az istenitiszteletet fényes bankét követett, melyen 
számos felköszöntőt m ondtak; ez alkalommal a 
templom orgona-alapjára, mintegy 100 frtot is 
gyűjtöttek.

—  A  s á ro s p a ta k i á lta lános  ip a rte s tü le ti beteg- 
sepélyzö o é n z tá r alapszabályait, mint m ár emlí
tettük lápunkban, a iiagyméit. kereskedelemügyi 
miniszter úr ő méltósága jóváhagyta. Ez okból 
folyó ev szeptem ber 1-én szervezkedés czél 
jából a testület közgyűlést tart, a mely gyűlésen 
az életbeléptetendő betegpénztár igazgatósága 
és tisztikara fog megválasztatni. Az újhelyi kér. 
betegpénztárból való kilépést is e gyűlés fogja 
kimondani. Valóban itt az ideje annak, hogy a 
testület érdekét megóvandó, a kér. pénztárból 
való kilépésével önállóságáról tegyen bizonyságot. 
Ügy halljuk, hogy a megalakulás elé a kér. 
pénztár többféle akadályokat igyekszik gördíteni, 
legközelebb is tévútra igyekezett vezetni a tes
tületet azzal, hogy az 1884. XVII. t.-czikket félre
magyarázva, a képesítéshez kötött iparágak közűi 
magának vindikálta a kőmíves és ács iparoso
k a t; ajánljuk azért a t. pénztár intézőségének 
figyelmébe, hogy az 1884. XVII. t.-c. 10. ií-át, nem 
különben az 1884. évi 4ö. 148. sz. iparügyi minisz
térium rendeletét figyelmesen olvassa át, akkor 
ha ezt teszi, nem ad ki magáról olyan szegény
ségi bizonyítványt hogy nem tudja a különbséget 
a képesítéshez és a nem képesítéshez kötött 
iparágak űzői között megtenni, amint azt a napok
ban tette. Több jóakaratot s kevesebb gánesos- 
kodást t. uraim ’

—  Ü ti m izé riák  Zemplénben. Télen feneketlen 
sár. vagy fagyos időben rettenetes göröngyök, 
nyáron feneketlen kátyú, vagy rettenetes por, s 
jellemezve vannak nálunk a vidéki utak. Eddig az 
alföldnek voltak hírhedt útjai, most pedig Zemp- 
lénmegyéből kiáltanak segítségért. A vármegye 
lakossága rósz utai tárgyában fölterjesztest intézett 
a belügyminisztériumhoz s azt kiildöttségileg nyúj
tották 'át. Különösen az udvai állomástól félórá
nyira fekvő l.adiskócz esős időben valósággal meg
közelíti! étien s ez annál keservesebb, mert az ille
tékes hatóság kevés pénzzel és némi jóakarattal 
orvosolhatná a bajt. Innét ment a fölterjesztés a 
minisztériumhoz.

—  É v z á ró  ünnepély Sok kínoB hosszú vajúdás 
után elvégre tavaly Mádon is óvoda léttesíttetett, 
mely elsöT szépen sikerült évzáró ünnepélyét váro
sunk lakosságának rendkívül nagy érdeklődése mel
lett e hó 26 án tartotta meg. Valóban lélekemelő 
volt láthatni, hogy a krumpli nagyságú — mert 
hiszen némelyik igazán alig látszott ki a földből
— gyermekek az „óvónénike” által megállapított
12 számú műsornak megfelelően milyen szép ver
seket mondottak és milyen szebbnél-szebb dalokat 
énekeltek. Öröm volt az apró gyermekek fegyel
mezettségét látni és mindnyájunkban, kik ez ünne
pélyen jelen voltunk, csak fokozódott és erösbödött 
azon tudat, azon határozott meggyőződés, hogy az 
óvodai intézmény egyáltalában kulturális törekvé
seink és nemzeti művelődésünk fejlődésére nézve 
nagy fontosságú tényező. Az öröm még csak na
gyobbodik. ha meggondoljuk, miszerint 15—20 ev 
előtt kellő számú iskolák hiányában hazánk lakos
ságának nem tudom határozottan számokban kife
jezni mennvi, de mindenesetre nagy százaléka nem 
tudott írni.' olvasni, most pedig már 3 - 4  éves

gyermekeinket kezdik a legkisebb megerőltetésük 
nélkül, játék közben nevelni, oktatni és őket ez 
által az iskolára előkészíteni, hol aztán a műveltség 
alapjával az írás és olvasás tudományával ösmer- 
tetnek meg. Minden hazafiasan gondolkozó ember 
tehát csak helyeselheti és örömmel üdvözölheti a 
kormánynak az óvodák és iskolák lehető gyarapí
tására irányuló nemes törekvését. A jól sikerült 
ünnepély egyszersmind szép bizonyítékot szolgál
tatott kinevezett óvónőnk Bitskey Eleonora kis
asszony lelkiösmeretes működéséről, ki a kezdés 
nehézségeinek leküzdésétől eltekintve, eminens szak
képzettséggel és teljes odaadással végzi a kis gyer
mekek oktatásának és nevelésének nem éppen könnyű 
feladatát. Az ő nyájas modorának és tapintatos el
járásának köszönhető azon körülmény is, hogy a 
kik kezdetben nem járatták gyermekeiket ovodába, 
most örömest, teljes bizalommal küldik oda, azon 
biztos meggyőződésben, miszerint azok a lehető 
legjobb kezekre vannak bízva. Az ottlévők közül 
nem is mulasztotta el senki, hogy a dicséretre- 
méltó óvónőnek szerény tevékenysége által elért 
szép eredményeért elismerését ne nyilvánította volna.
A gyermekek nagy örömére ünnnepélyök befejez
tével az óvoda- bizottság által közöttük sütemények 
és ezukorkák osztattak szét. Az ünnepé y folytatását 
ugyancsak az óvoda bizottság által a „Szilvás* nevű 
fürdőben rendezett társas ebédben találta, melyen 
városunk intelligens elemeinek sok tagja vett részt. 
Az ebéd melletti jó hangulatot számos tószt és 
jó zene még csak fokozta, emelte. 3 — 4 óra között 
úgy városunkból, mint a vidékről még nagyszámú 
vendégsereg érkezvén a „fiatalabbak" sürgetésére 
asztalt bontottak és kezdetét vette a táncz, mely 
a legjobb kedvben és legnagyobb vidámságban — 
majdnem szakadatlanul — éjfélig tartott. Annak a 
feszültségnek, melyet utóbbi időben vidékünk egy
néhány mulatságán észlelhettünk — hála az égnek
— itten még csak nyoma sem volt észlelhető és 
a kedélyesség annyira ment, hogy többen az „öregebb 
gárdából“ is táuczra perdültek, visszaemlékezve a 
híres régi mádi mulatságokra és jobb időkre, a 
régi jó időkről való megemlékezést a többek által 
felszolgált régi. jó borok hatása nagyban előmoz
dította. melyeket visszaidézni bárcsak lehetséges 
volna! ír. M.

—  Hym en. Dr. Kun Zoltán, sárospataki keresett 
orvos eljegyezte Xemtliij Ilona úrnőt (iálszécsről. 
Gratulálunk!

—  Az erdő sítés  előm ozdítása. A fölraívelésügyi 
miniszter felhívja az erdőbirtokosokat, kik az 1879. 
évi XXXI. t.-czikk 165. $-ban megjelölt kopár és 
futó-homok területeken a jövő 1896. évben erdő
síteni szándékoznak s e czélból az állam részéről 
csemetékben ingyen részesülni kivannak, hogy ebbeli 
kérelmüket annak megjelölésével, hogy mely köz
ség határában, hány kát. hold nagyságú, mely tulaj
donhoz tartozó területet, mely fajból való és hány 
éves csemetékkel óhajtanak beültetni s továbbá, 
hogy a csemeték mily czím alatt, mely vasúti állo
másra és a jövő év tavaszán avagy őszén külden
dők-e, a folyamodó lakhelyének pontos megjelölése 
mellett, legkésőbb folyó évi deczember hó végéig 
ezen minisztériumnál adják be.

—  Felh ívások. Zemplénvármegye árvaszéke Vuj- 
tócz községben elhalt Vaczura János hagyatékánál 
érdekelt Vaczura M ária, Felső-Csebinve községben 
elhalt Eichler Hirsko hagyatékánál érdekelt Eichler 
Volf, Volicza községben elhalt Hlohinecz Fedor 
hagyatékánál érdekelL Hlohinecz Fedor, Mitro, 
Kegéczen elhalt Ozentnár Miklós hagyatékánál érde
kelt Csupka K atalin , Sárospatakon elhalt Krausz 
Izráelné hagyatéki ügyében Krausz Anna, Berta 
és Márton. Vladicsán elhalt Galajela Mária Osupák 
Eukácsné hagyaiékánal érdekeit Csupák János és 
Tapolya községben elhalt Vasiko János hagyaté
kánál érdekelt Vasikó Péter ismeretlen helyen tar
tózkodó örökösöket azon tigyelmeztetéssel hivja 
fel, hogy ha egy év leforgása alatt nevezett árva- 
széknél nem jelentkeznek, a hagyaték átadásánál 
a részükre kinevezett gondnok közbejöttével fog 
intézkedés tétetni.

— A legújabb d iva t. Olvasóink 3 olvasónőink 
bizonyára meglepetéssel olvassák és korainak tartják 
e czímű hírünket. Nincs szándékunk figyelmüket 
nyári kedvteléseiktől elvouni az őszi és téli divat 
részletezésével, csupán arról kívánunk megemlé
kezni, hogy Kellner Ede jóhírü s.-a.-ujhelyi keres
kedő. a közelgő saisonra való tekintetből bevásárlás 
czéljából Becsbe utazott. A legújabb divatú kelmék 
megtekintése meggyőzhet mindenkit arról, hogy a 
Kellner Ede ezég az e nemű üzletek közt méltán 
foglalja el Zemplénmegyénkben az elsőséget.



Á még eddig föliilniulhatatlaii

M Ü L Á E T S I  K - f é l e
csász. és kir. kizárólag szabadalmazott

PATKÁNYIRTÓ-POGÁCSA
a legbiztosabb szer patkányok és egerek k iirtására .

Ára csomagonkint 15 és 3 0  kr. Viszont elárusítóknak 4 0  kis és 2 0
nagy csomagból álló posta küldeményt 8  f r t  3 0  k ré rt bérmentve szállítok. 

Próbaképen —  2 nagy csomag —  80 kr. előre beküldése mellett portómentes küldéssel m egrendelhető:
M alártsik (íyörgy a cs. és kir. oszt.-magyar kizárólagos szabadalmak tulajdonosánál S átoralja-U jhely

Raktár Sárospatakon: Pavletits György kereskedésében; S.-a.-IJjhelyben: a fő
téren lévő fűszeráru üzletemben és

Kornstein lgnácz, Filicskó Antal, Fischer Hani, Fuchs Gyula és Klein Albert urak kereskedéseiben,
továbbá:

Hom onnán : Hossza (iyula. K assan : Kulilman Nándor.
„ Szekerák Aladár. „ Poltz Náudor.

M .-lzs é p e n : Schrenk Ferencz. „ Záhr és Szakmárv
T a rc za lo n  : Lázáry Gyula. E p erjesen  : Hein Simon.

K .-H elm eczen ■ Pauliezky (íusztáv 
S zeren csen  Altnian Mihály.

„ Klein Mór. 
T o k a jb a n : Olav I.ajos.
N M ih á lyban : líárfunkei Náthán. A b au j-S zán to n  : Soóvárv,Kálmán. 

Marmorstein Jenő,
l.uchs Ede. 
Holenia L.

Iglón: Pollák Simon.
Lőcsén l’atz Emil.
Miskolczort: Máhr Károly 

„ Merkl (iyula.
M -Kövesden : Rusznyák Márton. 
N yíregyházán: lilau Mór, Holl'manA .-Szepsiben: Schwartz A. gyógyt.

Adolf, Hibján S. utódai uraknál, valamint Ausztria-Magyarország minden gyógytárban. fűszer-, vas- és gyógyáru kereskedésében.

Magyarországi nagybani főraktárak Hilda pesten:
Brázay Kálmán nagykereskedésében, Muzeum-körut. Török József gyógyszertárában, Királyutcza 12. szám.

P etri Ottó gyógyszertárában, Yáczi-körut 17. szára.

LEONHARDI-FÉLE TENTÁK
Sci a legjobbak “atSE; csakis valódi a feltalálótól:

3 L d E O Z b T i £ 3 Z - ^ u ^ Z D T  Á G - O S T ,  Bodonbaeli a. d. Élbe.
Ezen véd-

császár királyi osztr.

(2—10)

I r ó-t e ii t á
Leonardi-féle

Anthracen tenta kék- fekete , 
Legfinomabb könyvtenta kék- fekete I 
Alizarin tenta zöld- kék- fekete } 
Gallus tenta / ,_____ l

30089. szám. 

k:

jegygyei
magyar királyi szabadalom 

48274. szám.

M a s o 1 ó-t e n t á k:
Leonardi-féle

Anthracen-másoló / K itünően m ásolódnak: egyszersm ind köny- 
Alizarin Író és másoló \ velősre is ajánlatosak.
Encre vio lette nőire communlnative j Eg^ie,, témák kcresk«d«üm ie„ ie-
Violette kettős-másoló zésekre , m tly e k rő l hó n ap o k  múlva

Fekete világposta másoló ‘ tiszta m ásolatok  kész íthe tők .

Non plus u ltra  m ásolo 4—fi m ásolatot ád. Fontos bankoknak, bizto- 
. .  | fitOintézeteknek • ‘ ngerentuli levek«ú«re.

lanll-tClfí S z in e s -ü n ta k . a u jo g ra f ia -te n tá k . h e k to g ra p h -te n tá k . fo ly e k o n y  tus mérnököknek es i, p ó ló k n ak  te n ta  po rok  es k ivon a tok
belyeg-e  fe s te k  m a s o lo -fe s te k  legszebb  írógép festekek : fehérnemű je g y z e s - fe s té k . fo ly é k o n y  en yv- es gum m i, h a lenyv , fé n y e n y v . E au de L ab ar-

raq ue te n ta to lto k  e lta v o lita s a ra  papírról és fehérnem űről. P ecsé ‘ v iaszok s tb . stb  A bei es kü lfö ld i legtöbb iro s z e rk e re s k e u e s b tn  kap hatok .

Világposta-tenta  

Leóul

koromfekete

Legjobb iró tenta a  könyv- 
vezetéshez, hatartalan  ta r
tósság okmányok számára 
Szabadalm azott eljárásom 

szerint készítve.

mint k ön y vn y o m d ám r a h i v n i bát° rk° dom a m 1 közönsé« b g y e im é t  könyv- és papirkereskedésemre, vala-

Az idényen a helybeli összes iskolában használt iskola-könyveket a legújabb kiadásban raktáromon tartok.
nAlam i arh r L aJZSZer<i fuk,’ ..könyvtáskák a legnagyobb választékban és a legjutányosabb árak mellett
nálam kaphatok, a melyre a m. t. közönséget felhívom.

A legjobb segédgépekkel ellátott könyvnyomdámban a legkülönfélébb nyomtatványok elkészítését vállalom el. 

i_i Luihlesmau Miksa és Társa.
S .-a -U jh e ly  Főtér.

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


