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R É Z  L Á S Z L Ó .

czélszerübben és úgy használni fel, hogy 
az által a mi kis iparunk a term észetelle
nes konkurencziától megkímélve, ez a 

A magyar kisiparosok helyzete soha munkaerő olyan elhagyatott iparágnak 
sem volt oly kedvezőtlen, mint mostaná-N^egye^ megteremtőjévé, melyért hazánk

Hanyatló ipar.

bán Eltekintve attól, hogy haladásukat 
a gyáripar amúgy is fojtogatja, ennél egy  
sokkal veszedelmesebb áramlattal kell 
megküzdeniük.

Maga az állam csinál nekik konkuren- 
cziát a munkácsi s más országos fegy
intézetekben űzött iparágai által s a ha
sonló ipart űzőket —  ha a fegyintézetek  
ezen az úton haladnak — idővel teljesen  
tönkre teszi s m űködésével okozója lesz 
a szegényebb vidékeken a proletárizmus 
terjedésének és szaporodásának.

A rabmunkával, az előállítási díj cse
kélysége s az anyag nagymérvű bevásár
lása miatt, ők nem versenyezhetnek s a 
fogyasztó közönség oda megy, hol szük
ségletét a legolcsóbban szerezheti be s 
így egyes iparágak fennállásukban v eszé
lyeztetve, folyton-folyvást hanyatlanak s 
közelednek a megsemmisülés felé.

Asztalos, lakatos, bodnár, kovács, szabó 
és cipész munkát a nagy közönség számára 
oly mértékben állít elő a fegyintézet, 
hogy az elvont munkamennyiség okozója 
a hasonló kisipart folytatók tönkre jutásá
nak s az adóalap kevesbedésének.

Ily szomorú körülmények és tapaszta
latok között, önkéntelenül merül fel előt
tünk az a kérdés: nem lehetne-e azt a 
nagy munkaerőt, m elyet a fegyintézetek  
és kerületi börtönökben letartóztatott és 
elítélt foglyok munkaképessége képvisel,

milíidfctraí adózik a külföldnek.
Hazánk kiadása pamutszővetekért mil

liókra megy. Mi azt hi.--szük, hogy ha 
a fegyintézetekben l evő  végtelen olcsó 
munkaerőt a yamutszöré céljaira lehetne 
felhasználni, hazánk szükséglete itthon 
lenne olcsón előállítható és nem kellene 
annyi millió forinttal a külföldnek adóz
nunk s a pamutszövés meghonosítása nem 
csak a fegyházakra, de egyes vidékekre 
is kiterjedvén, áldásává lenne az egész 
országnak.

A magas kormány, midőn a haza és 
polgárság jobblétéről van szó, nem huny
hat szemet ilyen életie való intézmény 
megvalósítása előtt. Ez eszmének keresz
tülvitele közös érdek, mely egyrészről adó
fizető polgárait, értve alatta a kisiparos 
osztályt, a nyomortól megmentheti, sőt va- 
gyonosodását mozdítja elő akkor, midőn 
a fegyenczeket a pamutszövés czéljaira 
használja fel s ez által a kisiparosokat 
menti meg a bukástól, visszaadván nekik 
kenyérkeresetüket.

A pamutszövészet fegyenczek általi fel
dolgozása korrekt, jól felfogott vezetés 
mellett, kell, hogy prosperáljon, mert a 
feldolgozott pamut 8— 12 frt vám mellett, 
holott a nyers pamut vámmentesen jön 
be és azonfelül a fegyencznél nem kell 
attól tartani, hogy otthagyja a munkát és 
más gyárba szegődik. Azon keleti orszá

gok pedig, a hol ezen produktumok érté
kesítendők lennének, úgy szintén Magyar- 
ország többi városaihoz is 2— 4 napi rö- 
videbb úttal vannak mihozzánk, mint 
Ausztriához é3 oly mennyiséget nem len
nének képesek produkálni, a mily nagy 
fogyasztója van.

A szövészetben Manchester játsza a 
világon az első szerepet, utána jön Frank
hon. Németország és Ausztria. A legna
gyobb gazdaságot az indusztria terén első  
sorban a szövőgyárak foglalják el, mert 
roppant tér nyílik számukra.

A pamutszövődéknek Magyarországon 
leendő felállításából s annak a fegyenczek  
általi üzembe vételétől nemcsak az ipa
ros osztálynak, hanem az országnak nagy 
mérvű —  mondhatom —  milliókra menő 
haszna lenne, mert a pamutszövészet er
kölcsi támogatás mellett oly nagy lendü
letet venne, hogy nem csak a fegyenczek, 
de még a lakosság tekintélyes része is 
foglalkozás- nyerhetne a felállítandó gyá
rakban.

Az ezer éves Magyarország jubileumára 
szabadítsa meg a magas kormány a ma
gyar ipart a súlyos igá tó l! A terv kész, 
csak végrehajtani kell. Tamássy A

(Budapest.)

A/, uj városháza megnyitása.
Sátoralja 1 jhely uj városházának hivaíalos 

helyiségeit folyó hó 8 tor negjehot sz lmunkban 
már bemutattuk, most csak a megnyitási ünne
pély lefolyásáról számolunk be olvasóinknak.

Egy nemzeti színű  4s a város színrir viselő 
zászló hirdette a nagy és egy község történeté-

Az utolsó óra.
— A Sátoralja*’ eredeti tárczája. —

Hideg őszi éj volt, a holdsugár csak alig hatolt 
át a sötétségen, gyéren világítva meg a fellegeket, 
melyeknek foszlányai befödték az eget. A szél erő
sen sivitott, belekapaszkodva a fák ágaiba, össze
verte száradó lombjaikat, melyek sárguló levelekkel 
voltak tarkázva. Lassii morajja: folydogált .1 Bodrog, 
tükrén a víz hullámokat vert, f< hér tajtékot képezve 
s folyton csobogva a part m ellett; néha erősebb 
szélroham csapott a hullámokra s ilyonkor messze 
ttíl csaptak a medren, titokzatos zúgást, morgást 
hallatva, a hogy visszahúzódtak. Sötét szomorú 
fűzek hajlottak a vízre, csapdosva a zajló hullámo
kat, sárgulóleveleiket hullatva rájok; a mogté- 
pett lombok közt olyan siri, jajgató hangok sivi- 
tottak át. Sokszor úgy zúgtak, susogtak a hullámok, 
mintha beszéltek volna meglesett pásztorórák üd
véről, titkolt szerelem boldogságáról. Néma volt a 
táj, elkésett madár szárnycsattogás csak néha za
varta a csendet, csacsogva, vijogva röppenve to- j 
vább; vagy vándormadarak átvonulása tette élén- I

kebbé néhány pillanatra a vidéket, aztán újra 
csend lett, csak a folyó hullámainak lassú zúgása 
hangzott.

Terebélyes tölgy állott a vízparton, sötét árnyat 
vet e maga köré. ágait már megtépte a szél. csak 
kevés sárguló levelet hagyva rajtuk. Halvány ifjú 
ál) az avaron, nézi a locsogó habok hullámzását. 
Elmerengve múltjának sötét képén. Szemeiben 
jóság, szelídség honol, homloka tiszta redő nélküli, 
de arczán halványság, ijesztő sápadtság ömlik el, 
mely részvétre hangolja a szívet; sötét hajfürtéi 
arczába csüngenek s halvány, reszkető ajkai érthe
tetlen szavakat susognak, melyek rémesen, kísér
tetiesen terjedi i>k a néma csőidben. Szemei oiyan 
tétovázva, félve merednek a nagy semmiségbe, 
mintha ijesztő alakokai látna, melyek félelemmel 
töltik el lelkét: néha nyugodtan mellére hajtja 
fejét s csendesen elszunnyad pár pillanatra, aztán 
felijed, borzadva néz körül, ijedten kap közelében 
levő fegyveréhez s védelemre emeli a gyilkos esz
közt. Majd felugrik hirtelen, mint az űzött vad, 
nyil sebesen rohan a sötét messzeségbe s visszatér 
ismét csendesen, tántorogva. Arczán nehéz verej
ték cseppek vonnak barázdákat, szemei megme
rednek, vonásai eltorzúlnak a kíntól, kezei görcsö
sen összeszorúluak s húzódik lassan a víz felé, 
lejebb csúszva mindég; már a hullámok nyaldos
sák testét, összeborzad egy pillanatra, visszatér

eszmélete, megfogódzik a fűzfák törzsébe s ziháló 
kebléből nehéz söhaj tör fel. Eszibe j u t : mily ked
ves az élet, hogy elveszítve, többé nem lelhető 
fel. Egy kínos köny csordul ki az ifjú szeméből, 
gyötrő kínok, epesztő fájdalmak szülöttje s ott 
csillog a megtört fényű szem reszkető pilláin.

Jlujd kiderül egy perezre a sötét arcz, mintha 
napsugarak hullanának reá s kedves emlékek rez- 
gik át a fájdalomtól megtört szívet; fényben úszó, 
virágokkal díszített tájra viszi képzelete, hol a 
szellő lágyan susogva lengeti a lombokat, míg a 
virágok epedőn hajtják le fejeiket a hűvös föld 
ölére, mintha nem bírnák el a nagy boldogságot, 
Halvány iljú lépdelt ott, karján kedvesét vezetve, 
kinek lábai alatt alig hajlik meg a fű, alig ingott 
a virág. Igen, ő volt az ifjú s ott árulta el szívé
nek féltett titkát, ott érezte a szerelem üdvét, a 
boldogság felediietlen képét először. Szép, édes 
óra volt. a nyiló szerelem vitte fel a magasba, az 
üdvösság hónába, a csillagok közelébe, úgy érezte 
mintha lábai alól eltűnt volna a föld s emelked
nék az ég felé. E tölgy is mennyi kedves óra tanúja 
vo lt: itt ölelte át kedvesének tarcsu termetét elő
ször, bíbor ajkára illesztve az első csókot s érezve 
ama földön túli kéjt, mit a szív csak egyszer érez 
életében.

Az itt levő fák susogó lombjai hallották a hűség 
esküt, mit a lány rebegett, önfeledten borúivá keb-



ben emlékezetes nap elérkezését. Már a reggeli
órákban kisebb nagyobb csoportokban összeverő
dött kíváncsiak vártak a fontos pillanatot és 
álltak el a bejáratot. Délelőtt 10 órakor gyűltek 
egybe a képviselő testületi tagok a régi város
háza százados falai között, hogy búcsút vegye
nek működésük és fáradozásuk e tanyájától. 
Midőn mind együtt voltak, Pudlesznv fényképész 
örökítette meg azon képviselő-testületet, mely 
megértve és befogadva a haladás termékenyítő 
eszméjét, méltó helyet követelhet az utókor em
lékezetében. Ennek megtörténte után az uj helyi
ség nagy termébe vonultak, hol Barthos József 
díszmagyarba öltözött járási főszolgabíró nyitotta 
meg az első és díszgyülést, mikor Molnár István, 
főispán úr ö méltósága belépett, kivel még nagy 
szftmu úri közönség is érkezett. Magvas meg
nyitó beszédében felhívja képviselő-testület figyel
mét arra, hogy bizonyos lakossági számon túl a 
község korlátolt autonómiájával megfelelően m ű
ködni nem képes, mert minden nagyobb műve
letek alkalmával korlátolja ténykedését a járási 
és megyei hatóság gyámkodása, m iért is ettől 
szabadulnia kell minden előre törő és fejlődni 
akaró községnek, annál inkább S.-a.-Ujhelynek, 
Zemplénvármegye székhelyének, a melynek kell, 
hogy ő adja meg az impulsust a megye többi 
községének fejlődésére i s ; s azon óhaját fejezi 
ki, bárha a milleniumra rendezett tanácscsá ala
kulna át. Éljenzéssel fogadott beszéde után az 
elnöki széket Ujfalussy Endre, a város főbírájá- 
nak engedte át. ki szívélyes üdvözlése után a 
közönségnek, szép és sikerűit beszédben adta 
elő a város utolsó 25 eves történetét. Kiemelve 
minden fontosabb mozzanatot, mi a város fejlő
désére kihatással v o lt; megemiekezve a város 
egyes buzgó polgárainak áldozatkészségéről, kik
nek odaadó, önzetlen tevékenysége tette lehetővé 
a város gyors fejlődését és virágzását s végűi 
megköszönte a képviselő testület nemes lelkűsé- 
get, hogy a városi tisztviselők agg napjairól 5000 
frtos nyugdíj alapítványával gondoskodott. Beszé
dét ielkes eljenzéssel fogadták s ezt. valamint 
Barthos József főszolgabíró megnyitó beszédét 
is a .jegyzőkönyvbe szószerint felvenni elhatá
rozták.

Ez u 'án  Molnár István főispán úr ő méltósága 
megköszönte a megtiszteltetést, melyben a város 
közönsége részesítette és \ \  ekerle ő nagyraéltó- 
ságát mentetto ki elmaradásáért.

Az uj helyiségek bemutatása után a gyűlés 12 
órakor veget ért.

Délután 1 órakor az ünnepély betetőzéseűl — 
régi magyar szokás szerint — a színház nagy 
termében bankét volt, melyen igen szép szám
mal jelentek meg a vendégek, kiknek ellátásáról

lére, hogy érezte szívének dobogását, ajkának 
rózsás illatát. Elmélázik az ifjú, feledve a jelent, 
mu.ijávaí rnulat, őröm és fájdalom oly hirtelen 
vonulnak szívén kérésziül, a mint lelke az emlé
kezet lapjait forgatja. Szemeibe szinte visszatért 
a régi tű/, o varázsos emlékek felidézésével, szíve 
is csendesebben dobog, keblében pillanatokra eiuyu- 
godtak a háborgó szenvedély rémei, hogy egy 
röp .<• perez eltűntén ismét a valóság álljon előtte; 
ama kínos jelenet, mely szívébe van vésve; emlék
szik reá egész tisztán, hiszen csak pár órával ezelőtt 
történt. A nap már lemenőben volt. sugarai már 
eltűntek a kéklő hegyek mögött. Titokzatos fél
homály kezdett borongani a táj felett, a mint 
vállán fegyverrel hazatért; a hedera lugas össze
hajtó lombjai alatt suttogó hangok tértek elő s 
ott látta kedvesét nyugodni másnak kebelén. Érzi 
újra ama kínos, tompa fájdalmat, melytől agya 
elkábúlt, eszmélete eltűnt s egy szempillantás után 
le volt emelve a fegyver, hogy kioltsa a csábító 
életét, ki megrabolva szívét, szétrombolta boldog
ságát. A reszkető kéz remegve szorítá a gyilkos 
eszközt, de rosszúl czólzott: csábítója helyett a 
szép leányt találta a goly^. Még egy sikolyt hal
lott, aztán borzasztó csend, halálos némaság követ
kezett, mely jéggé fagyasztja a vért. megszünteti 
a szív dobogását, eltompítja a idegeket.

E kép után emlékezete megszűnik működni, 
csak a a szív éget. kínoz, szorongat ott belől; az 
ifjú meredten bámul a semmiségbe s önkéntelenül 
csúszik mindég lejebb, mintha a hullámok hideg
sége által akarná meg*myhíteni homlokát, meg
szüntetni heves dobogását. A hullámok már érin
tik testét, összeborzad, körültekint s beveti magát 
a hullámok közé, egy perczig még a felszínen van 
aztán lemerül, csak egyes vízkarikák mutatják, hol 
életét kioltá. p q

FrÍ8ch Hermán, a Korona vendéglő igen derék 
bérlője gondoskodott jó  ételekkel és italokkal, 
szóval mindazzal mi szem-szájnak kellem es; 
dicséretet érdemei a gyors, serény kiszolgálatért, 
melylyel, tekintve a kevés számú segédszemély
zetet, igazán meg.epett.

A toasztokban nem volt hiány. Legelsőnek 
Ujfalussy Endre, a város főbírája emelte poharát 
a felséges királyra és családjára, kikre az ég 
áldását kérte, hogy még sokáig boldogíthassák 
szeretet hazánkat. Az egész beszédet állva hall
gatták meg és lelkesen megéljenezték. Utána még 
Barthos József a városi díszpolgárokra, közöttük 
első sorban Molnár István főispánra, mint a 

megye atyjára* mondott toasztot. Molnár főispán 
pedig a város polgárait éltette, a kiket, habár 
néha-néha a politikai meggyőződésük ideig-óráig 
el is szakított tőle, mindig együtt érzett velük 
és azon volt és lesz, hogy polgárainak jólétét 
tőle telhetőleg mindenkor előmozdítsa. Pataky 
Miklós, városi főjegyző a képviselő-testületre ürí 
tette poharát. Matolay Etele, a vármegye szere
tett alispánja Ujfalussy Endre beszédjére reflek
tált, éltette a város azon derék polgárait, kik
nek munkálkodása elősegítette a város rohamos 
fejlődését. Ujfalussy Endre még a vendégekért 
emelte poharát. Ezen kívül még sok más toaszt 
hangzott el, mely a jókedv emelkedésének leg
jobb barometruma. A mulató vendégsereg egész 
sötét estig m aradt együtt, míg végre a csend és 
sötétség töltötte meg a jó kedvűek üresen m a
radt helyeit.

♦ ♦ *
A muzsika szó elhangzása után újra m unkára 

fe l! Mint hamvaiból uj életre kelt Phönix. ujuit 
erővel, megizmosodva kezdjék meg az uj kor
szakot. Sok szerencsét, kitartást kívánunk a derék 
polgároknak. Buzdítva a nagy elődok nemes 
törekvése által hassanak oda. hogy városuk 
jövendő nemzedéke egy negyed század múlva 
hasonló kegyelettel emlékezzék meg róluk s büsz
kéknek mondhassák magukat S.-a.-Ujhely város 
polgárainak lenni. Kívánjuk, hogy az ég áldása 
legyen a képviselő testillet minden munkáján.

i ti. V Ü 'ti. X* t i

K iildöltséeek t isz te lg é se  
br. V a j  B é la  e lő tt .

A magyar prot. egyház korm ányzatában a 
világi elem éppen olyan részt vesz mint a papi 
elem. sőt sok esetben dominál. így a legalsó 
testülettől, az egyházközségtől kezdve, fel a leg
magasabbig. a zsinatig, úgy az elnökséget, mint 
a testületek alkotó tagjait egyenlő jogokkal fel
ruházott világi és papi elemek alkotják.

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület élén, mint 
világi férfiú, m ár hosszú időn keresztül a Vay- 
•'salád egy-egy tagja áll. Jelenleg br. Vay Béla, a 
főrendiház ez idő szerinti alelnóke, a kerületnek és 
vele együtt a  sárospataki főiskolának főgondnoka.

Br. Yray Béla e legújabb méltóságaiban folyó 
hó 12-én először jelent m eg a  főiskola falai k ö 
zött, de m«g Sárospatak városában is. Ezt az 
alkalmat egyes testilletek megragadták, hogy tisz
teletüknek es hódolatuknak úgy az egyházi és 
politikai téren e nagy férfiú előtt kifejezést 
adjanak.

Elsőnek jelent meg a főgondnok előtt a főiskolai 
imateremben, hol fogadta az ünnepelt férfiú a 
tisztelgő küldöttségeket, a főiskola tanári te s tű - 
lete (akadémiai és gimnáziumi együtt) teljes 
számmal, élén dr. Finkey József közigazgatóval, 
ki rövid üdvözlő beszédében a prot. egyházjog 
fejlődés történetét fejtegette arról az oldalról 
különösen, hogy a prot. egyház jogot biztosított 
a világi elemnek ii az egyház kormányzatában 
s hogy a világ elem a prot. egyház küzdelmei- í 
ben mennyi rész követelt magának. Áttért azután 
arra. hogy a Vay-család. m ár csaknem egy 
százada első az elsők között e téren s a magyar 
prot. s közelebbről a magyar ref. egyházban a 
küzdőknek vezére, az egyháznak védelmezője, 
az eredményeknek okozója. Ma ugyan m ár a 
védelemre nincs szüksége az egyháznak, de 
igenis, van fejlesztőkre. Üdvözli hát a jelenlegi 
főgondnokot, mint olyant, ki a ref. egyházat s 
a sárospataki főiskolát magasztos czéljainak e l
érésében segíteni fogja s kéri is erre az Isten 
áldását, hogy tartsa meg f) méltóságának életét 
és egészséget még nagyon soká.

Br. Vay Béla ez üdvözlő beszédre hosszabb 
beszédben válaszolt, melyben különösen a 
sárospataki főiskola egyik fontos missiöjáúl azt |

tűzte ki, hogy neveljen ez a hazának oly férfia
kat, kik a szabadelvűségnek, a nemzeti érzelem 
nek. a tiszta tudományosságnak és az igaz h it
nek e hazában zászlóvivői legyenek. Súlyt fek
tetett beszédében a lelkészi és tanítói képzésnek 
fontosságára s ezzel összefüggésben, kifejezést 
adott azon meggyőződésének is, hogy azok java
dalm azását is emelni kell. A küldöttség tagjai
ban ily irányú kijelentései ő méltóságának nagyon 
jó hatást keltettek

A tanári testület után a főiskolai ifjúság kül
döttsége fejezte ki hódolatát a főgondnok előtt, 
kiknek szívélyes, kedélyes szavakban a tudo
mányok iránt való vonzalmat, a szorgalmat kö
tötte ő méltósága szívökre.

Harmadik küldöttség a sárospataki ref. pres- 
byterium volt, lelkészével, Bálint Dezsővel elén. 
ki biblikus szavakban fejezte ki az egyház örö
mét a felett, hogy ö méltóságát, m int annak a 
kerületnek a fögondnokát. mely oly édes gyer
mekének tekinti a sárospataki ref. egyházat, 
mintegy kebelében üdvözölheti. Az ünnepelt férfiú 
jól eső örömének adott kifejezést a felett, hogy 
a sárospataki egyházat oly vezérek, elöljárók keze 
közt tudja, mint a minők s buzdította is a pres- 
byteriumot, hogy a sárospataki ref. egyház bol
dogságának m unkálásában ne lankadjon.

A negyedik küldöttség a város képviselő-tes- 
tülete volt, melynek nevében Fodor Jenő, városi 
első jegyző üdvözölte ő méltóságát a város falai 
között. Rendkívül szívélyes szavakban válaszolt 
az ünnepelt férfiú az üdvözlő beszédre s szivére 
kötötte a város elöljáróságának különösen azt, 
hogy úgy munkálkodjanak továbbra is, hogy az 
egyetértes és béke maradjon meg Sárospatak 
városában továbbra is — felekezeti különbség 
nélkül.

Az utolsó tisztelgő küldöttség a sárospataki 
áll. tanító képezde tanári testülete volt, melynek 
nevében igazgatója, Dezső Lajos fejezte ki a 
tanári kar hódolatát a főgondnok előtt. 0  méltó
ságának e beszédre mondott válaszából tűnt ki 
az igazi hazafiság az a nagysága, mely nem ze
tének minden tagját a hazaíisághan, jellem ben 
és tudományban óhajtja nevelni. S kifejezte azon 
meggyőződését, hogy a sárospataki áll. képezde 
az ö eszményének megfelelően teljesíti h ivatá
sát s buzdította a tanári testületet, hogy eddigi 
irányától egy szemernyit se térjen el

A küldöttségek tisztelgése után ő méltósága a 
kerületi közgyűlés alkalmából rendezett köz
ebédre sietett — úgy d. u. */* 2 órakor.

Nem minden megütközés nélkül konstatáltuk, 
hogy Sárospatakról sem a római kath . sem a 
görög kath.. sem az izr. hitközség nem képvisel
tette magát, holott, tudtunkkal, értesítettek a báró  
úr megérkezése felöl. Talán értenők a távol m a
radást abban az esetben, ha csupán egy feleke
zeti notabilitás volna ő méltósága, bár a kölcsö
nösség ebben az esetben is kívánna valamit, 
de miVnr e g y  politikai nagyságról van szó, akkor 
m u la tta*  szám ba megy az ilyen irányú távol 
m aradás Nagyjaink a tiszteletnek, a hódolatnak 
legalább a külső kilejezését okvetlenül meg
érdemlik. x y
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VEGYES HIKEK.
S zem ély i h íre k . A tiszá.iinneni ev. ref. egv- 

házkerűleti közgyűlés alkalmából városunkban időz
tek folyó hó 1 cén  . Báró Vay Béla főrendiházi 
alelnök. mint az egyházkerület főgondnoka; K un  
Bertalan püspök; a tiszáninneni egyházkerülethez 
tartozó 8  egyházmegye esperese e's gondnoka . szá
mos egyházi és világi notabilitás.

— E lle n ő rzés i szem le. A népfólkelési ellenőr
zési szemle a s.-a.-ujhelyi já rás  részéről f. éviok- 
tober ho 15^én, S.-a.-Ujhelyben fog megtartatni.

Tűz . Őrmezőn a két év óta fennálló petró
leum finomító gyár folyó hó 19-én leégett, a kár 
körül belől 25 ezer frt.

E lnöki kö rle v é l a t. vármegye törvénvható- 
ságának a folyó 1895. évi szeptember hó HO-án 
délelőtti 10 órakor kezdetét veendő rendes köz
gyűlésére. A közgyűlés nevezetesebb tárgyai: 1. Az 
állandó választmány jelentése a vármegye 1896. évi 
közigazgatási árva- és gyámhatósági kiadásairól 
összeállított költség-előirányzatáról. 2. Az alispán 
időszaki jelentése a közigazgatás állapotáról. 3. A 
vallás- és közoktatásügyi mininiszter intézvénye a 
milleniumra megrendelt képek tárgyában. 4. A 
belügyminiszter intézvénye a vármegyei tisztviselők
1896 — 1901. évre leendő választása tárgyában.
5. A belügyminiszter intézvénye a kivethető pót



adók tárgyában, 6. Síabolcsvármegye átirata a Mar- 
git-sziget megvétele tárgyában. 7. Treucsénvár- 
rnegye átirata Báró Bántt'y Dezső kormányéinak 
üdvözlése tárgyában. 8. l'sanádvárinegye átirata a 
népoktatás államosítása tárgyában. 9. B.'késvár- 
megye átirata az országgyűlési képviselő választá- 
8okri5l rendelkező törvény megváltoztatása tárgyá
ban. 10. Abauj-Torna vármegye átirata a nyugdíj- 
törvény megváltoztatása tárgyában. 11. Az alispán 
; elentése a milleniumi bandérium zászlóvivője és 2 
huszár felszerelése tárgyában. 12. A vármegye 

főjegyzőjének jelentése a milléniumi bandérium tár
gyában. 13. Az alispán jelentése a varmegye épü
leteinek villanyvilágításra leendő berendezése iránt. 
14. Tiszti főügyész jelentése Bodrog-Halász 2500 
frt kölcsöne tárgyában. 15. Tiszti ügyész jelentése 
több község nyomásos gazdálkodása iránt hozott 
határozat tárgyában. 16. A szabályrendeleteket 
készítő bizottság jelentése az előkészíteni vs<ry 
átdolgozni rendelt vármegyei szabályrendeletek 
tárgyában. 17. Az ezredéves történeti felvonulás 
bizottságának kérvénye. 18. A közgyűlést megelő
zőleg 48 árával közéteendő részletes tárgysorozatba 
felvett vagy a közgyűlésig beérkezendő összes ügy
nek. 29. A községek zárszámadásainak és költség
előirányzatainak tárgyalása.

Tem plom  szente lés. Folyó hó ló én szen
telte föl Bubics Zsigmond kassai püspök a nagy- 
tárkányi uj templomot. A püspököt Sátoralja-Cj- 
helyben a vasúti állomásnál Molnár István fő- és 
Matolay Etele alispán fogadta. A felszentelés fényes 
papi segédlet mellett ment végbe, melyet bankett 
fejezett be.

—  K inevezések. Philipp Alfréd s.-a.-ujhelyi kir. 
törvényszéki joggyakornok törvényszéki aljegyzővé 
léptettetett elő. Czibúlka Emil zalaegerszegi pénz
ügyigazgatósági kezelési gyakornok, a s.-a.-ujhelyi 
pénzigaigatósághoz iroda tisztté neveztetett ki.

—  A s á ro s p a ta k i ip a r te s tü le t i b e te g p é n ztá r  
folyó hó 1 ö-én tartotta alakuló közgyűlését. A tiszti
kar következőkből alakíttatott: elnök Xeuman Péter, 
alelnök Kovács Endre, pénztárnok Darvas Károly, 
ellenőr Markovics Lajos, titkár Tarezal János. A 
tapintatos választás Dr Ballagi (íéza iparhatósági 
biztos érdeme, ki a sárospataki ipartestület élén 
áll, kinek köszönhető a testület előhaladása, virág
zása, a jó hírnek örvendő ipariskola.

— A „Z u iiip le n v .ir .i ie y )öi füyfletlenséfli e s 4 8 -a s  
párt" érdekében Sátoralja- Ujhelyben folyó 1895. 
évi szeptember 30-áu, reggel 8 órakor a .Magyar 
Királyhoz" czimzett vendéglő helyiségében párt
értekezlet tartatik, melyre az érdekelteket külön 
meghívón hivta meg dr. Lengyel Emire pártelnök.

—  Lelkesz vá la s z tá s . A régen húzódó debre
ceni lelkész választás folyó hó 15-én történt meg 
400 szavazat többséggel főiskolánk nagytudományu 
lelkésze és theol. tanárja, nagytiszteletü Mitrovics 
Gyula úr választatott mag. Igazán nem tudjuk 
határozottan megmondani: örülünk-e vagy sajnál
kozunk megválasztatása felett. Igaz, hogy az érdem 
méltó jutalmat nyert e választás alkalmával, de 
mi veszteseknek érezzük magunkat távozása által.

— A ..D ebrecen i E lle n ő r‘ -bői olvassuk, hogy 
a körünkből ez iskolai évben távozott dr Bartha 
Bébit a debreceni jogakadémia ifjúsága első elő
adása alkalmával zajos ováczióbau részesítette. E 
nekünk örömbír annak bizonysága, hogy a debre
czeni ifjúság jó  emberösmerö.

— A z a lsozem pleni ref. egyházmegye espere
sévé Keresztúri József semlyéni (Bodrogköz) lel
kész választatott meg. Kaptak szavazatot az espe
rest hivatalra : Tóth Lajos, Bálint Dezső és Kónya 
Audrás. l ’gyanoz egyházmegyében a világi főjegy
zői hivatalra: Vitányi Bertalan  szerencsi ügyvéd, 
a világi két aljegyzői hivatalra pedig dr. F inkey  
Ferencz jogtanár és dr. P illissy Nándor szolga
bíró választattak meg.

—  E g y h á zk e rü le ti közgyűlés. A tiszáninneni ev. 
ref. egyházkerület őszi rendes közgyűlését folyó hó 
17- és 18-ik napján városunkban a főiskola nagy 
tanácstermében tartotta K un  Bertalan püspök és 
báró Vay Béla főgondnok kettős elnöklete alatt. 
A gyűlésnek mindjárt kezdetén két érdekes és a 
sárospataki főiskolára nézve fontos tanárválasztás 
történt. A választások az akadémiai tanárok létszá
mát emelték, illetve egészítették ki. Az egyik a 
jogi, a másik a theol fakultásét. A jogin a Deb- 
rec/.enbe elválasztott dr. Bartha Béia helye volt 
betöltendő, a theológiain egv új tanszék állíttatott 
fel. Amarra Meczncr Sándor (egyedüli pályázó) 
választatott meg egyhangúlag azzul a kikötéssel, 
hogy 4 év alatt köteles az egyetemi magántanári 
diplomát megszerezni s csak ekkor fog véglegesít- 
tetni ; ez utóbbira dr Tüdős István miskolci segéd 
lelkesz választatott meg 4li szavazattal a dr. Ráci 
Lajos 13 és Hácz Kálmán 2 szavazata ellenében,

A két ifjú tanárt szívesen üdvözöljük itt, e lap 
hasábjain is s kívánjuk, hogy érezzék magukat a 
pataki társadalomban egészen otthonosan. Az egv- 
házkerületi közgyűlés ezenkívül megválasztotta még 
világi tanácsbíróvá Miklós Ödön államtitkárt i s ; 
a papi tanácsbirói hivatalra pedig Révész Kálmán 
kassai és Nagy lgnácz miskolczi lelkészek között 
a szavazást elrendelte Az ungvári egyháznak egy 
régen vajúdó és már egészen elmérgesedett ügyé
ből kifolyólag, hozott a közgyűlés egy határozatot, 
mely közérdekű s a megyei közigazgatással össze
függésben van. Épen ezért mi is megemlékezünk 
róla. Az ungmegyei közigazgatási hatóságot az 
Ungegyházmegyei hatóság megkereste abból a czél- 
ból. hogy nyújtson segédkezet neki határozatának 
érvényre emelése végett. A közigazgatási hatóság 
ezt megtagadta, bírálat alá vevén magát az ügyet. 
Ezzel megsértette a református egyház autonom 
jogát s egyszersmind nem respektálta a királyi 
szentesítést nyert egyházi törvényeket. Ebből az 
esetből kifolyólag az egyházkerületi közgyűlés elha
tározta, hogy az ungmegyei közigazgatási hatóság 
ellen a minisztériumnál panaszt emel: 2-szor ki
mondta, hogy jövőben az esperesek a közigazga
tási hatóságokat hívják fel a református egyház 
törvényeinek szellemében járni el, nehogy a hozzá 
felterjesztett ügyeket külön bírálat alá vegyék a 
helyett, hogy egyszerűen, mint a törvények is 
mondják, segédkezet nyújtanának.

E lvág ta  a  lá b á t a  gép. Az aratással összefüg
gésben levő munkát végző gépek minden évben kive
szik a maguk áldozatait. Jelenleg is Gocsik Mihályné 
36 éves csörgői lakos napszámosnak szakította el 
jobb lábát a gép. A szegény asszony mint napszá
mos kévét rakott a gép dobjába s a mint javában 
megy a gép, álló deszkája megcsúszik s ő a forgó 
kerekekre esik és jobb lábának sarkát összezúzta. 
Csak lélekjelenlétének köszönheti, hogy esése nem 
vált végzetessé, a gépészt vádolják gondatlansággal.

Panasz Kénytelen vagyok felhívni gróf 
Andrássy tulajdonát képező, de Grósz JózBef 
bérlő használatában álló, a Zemplén községnél, 
a Bodrog folyón levő hid és ladik nehéz és ve- 
sié lyes közlekedése iránt a közvetlen főnöke 
figyelmét. E lőször: rendesen az ember, ha át 
akar arra menni úgy a nyári időszakba, mikor 
nem annyira kellem etlen, valamint télben a 
derm esztő hidegben 1— 2  órát kell várni, hiába 
látja a bérlő az átszállót, a ladikos nem viszi.
2 -szor: a vámbérlő sok átmenővel szemben 
óriási gorom baságot tanúsít, m ert m ár itt meg
történt a bérlő alatt, hogy egy úri embert 
m egvert Zemplén, 1895. szeptember 6. Sz. E.

A v á ro s  figyelm ébe. T. Szerkesztő úr! A 
.Sátoralja" legközelebbi számában az új városházára 
tett megjegyzéseket olvasva, az jutott eszembe, 
hogy mért van az, hogy a város úgy külső, mint 
belső díszére sokat költenek s az úteza rendbe tar
tására áldozni nincs kinek, azaz pardon, vau itt 
rend is, tisztaság is, de abból nem kérünk. Seprik 
itt az útezákat minden áldott nap és pedig nappal, 
de hát az oly felületes valami, a mi nekünk, külö
nösen kereskedőknek, rendkívüli kárt okoz. Mert az 
útezát seprés előtt sohasem szokták fellocsolni s 
így a seprés által oly porfelleL'et vernek fel, hogy 
nyitott üzletünket ez a porfelleg annyira átjárja, 
hogv nem vagyunk képesek az üzletet a portól men
tesíteni, tisztán tartani. Kérjük tehát a város t. 
Elöljáróságát, hogy a köztisztaság érdekében sze
rezzen be nehány vizes hordót 8 a seprés előtt vé
tesse használatba, mely tettével igen sokakat leköte- 
lezend. ’ E gy kereskedő.

- -  A m illennium i díszm enet. Vágó Pálnak ez az 
életrevaló terve ez idáig egy lépéssel sem jutott 
közelebb a megvalósuláshoz. A Nemzeti Sálon ugyan 
magára vállalta az anyagi és erkölcsi támogatást, 
de oly feltételeket szabott a tervező művész elé, 
miket Vágó nem fogadhat el. E szerint a terv léte
sítésére új vállalkozó kerestetik.
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IRODALOM.
* A  „P e s ti Hírlap", e kiválólag szabadelvű 

és legügyesebben szerkesztett politikai napilap, 
eddigele legtöbb kedvezményt nyújt előlizetőinek. 
A k ik  a most következő negyedévre belépnek 
az előfizetők sorába, minden ráfizetés nélkül 
megkapják karácsonyi ajándékul a Pesti Hírlap 
nagy képes naptárát, mely az összes naptárak 
közt leggazdagabb tartalmú. Kapnak ezenkívül 
az előfizetők minden hónapra csinos kis jegyzék- 
naplót, tehát tizenkettőt egy evhen. Továbbá ked
vezményes áron rendelhetik meg a hazánkban 
legszebb kiállítású . Párisi D ivat- czímű heti

divatlapot. Azt m ár mondanunk sem kell, m ert 
köztudomású, hogy a Testi Hírlap, mely hazánk 
két legjelesebb íróját, Jókai Mórt és Mikszáth 
Kálmánt sorolhatja munkatársai közé, ma az 
összes napilapokat felülmúlja tartalmasság dolgá
ban Naponkint 20—24, vasárnapokon 32 olda~ 
Ion jelenik meg. Hogy ezt teheti, holott ára (V4 
évre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr) oly né
piesen ol«ísó, azt csak rendkívüli elterjedttsége 
magyarázza meg De hát jó bornak nem kell 
ezégér; csak fel akartuk olvasóinknak figyelmét 
hívni a rendkívüli kedvezményekre, melyeket a 
Pesti Hírlapnál minden hónapos előfizető is el- 
erhet. A lap kiadóhivatalának czíme, hova az 
előfizetési összegek postautalványnyal küldendők: 
Budapest, V., váczi-körút 78. (A »Pesti Hírlap* 
saját háza.).

* „P á ris i D iv a t .“ Innen-onnan egy éve lesz 
annak, hogy a Párisi Divat czímű lap megindult. 
Egy év leforgása egészen elegendő idő egy divat
lapnál arra nézve, hogy kitűnjék, vájjon meg
felel-e czéljának s alkalmas-e arra. hogy a művelt 
höigyközjnségnek tanácsadója, vezetője legyen 
a divat, a háztartás és a társadalmi élet kérdé
seiben. Egy év négy szaka alatt ugyanis a  divat 
elég változatos, sokféle s egymástól teljesen el
térő dolgot te re m t meg s ha egy divatlap nem 
egészen olyan, mint a  milyennek lennie kell, 
úgy az igen könnyen kitűnik abból, hogy vala
melyik idény divatját nem tükrözte vissza jól, 
illetőleg nem kereste ki a divat újdonságai közül 
olvasói számára a legszebbet.

De ennyi idő viszont elegendő arra is, hogy 
tartam a alatt egy lap miudenképen megfelelő
nek. életrevalónak bizonyuljon. Ezt a kedvező 
ítéletet jelenti a művelt magyar hölgyközi ínség
nek azon elismerése és rokonszenve. melylyel a 
„Párisi D ivat“-ot m indjárt a lap megindulása
kor kitüntette s mely azóta is mind fokozottabb 
mérvben lett a lap osztályrészévé.

S ebben valóban a magyar hölgyközönség jó 
ízlésének s helyes ítéletének bizonyítékát látjuk, 
mely méltányolni tudja a különbséget a »Párisi 
Divat* és más divatlapok között; — méltányolni 
tudja azt, ha egy lap igazán azt mutatja be, a 
mit programmjáúl kitűzött, ugyanis a  valódi, ha- 
misítatlanúl elegáns és felesleges pompa nélkül 
is választékos ízlésű párisi divatot.

Ennek alkotásait a lap mind fénykép-felvételek 
után készült képeken mutatja be, olyan ruhákat 
hozva, melyeknek készítői a következő ezégek : 
Worth utódai, kiket Párisban a  születési és pénz- 
aristokratia tüntet ki megrendeléseivel s ki az 
Európa uralkodó házaihoz tartozó hölgyeknek 
is udvari szállítója. — azután Fournery és lied- 
fern, kik a színházi első előadásokra készült 
ruhákat alkotják meg a párisi színésznők sz á 
m ára : ezekről addig ism eretes tény, hogy jelen- 
leg. úgyszólván, az ő ízlésük diktálja a divatot. 
A lap színes divatképei mind ily mintaruhák.

A lap az ily ruhák ábráihoz bő magyarázatot 
s e mellett minden két hétben szabásminta lapot 
csatol. A szerkesztőség és kiadóhivatal élénk 
összeköttetést tartván fel Parissal, az olvasók 
megrendeléseit ott is kész teljesíteni.

A kézimunka-ív viszont a hasznos és díszes 
munkákra nézve ad bő utasítást, mig a lap többi 
részét azon <zikkek foglalják el. melyek arra 
tanítják meg a hölgyeket, hogyan lehet lakásu
kat kevés pénzzel is szépen, divatosan rendezni 
be. Tanácsokat, utasításokat tartalmaz a tá rsa 
dalmi élet minden jelenségére nézve, valamint 
a fővárosi élet eseményeiről is beszámol olvasói 
előtt.

A »Párisi Divat előfizetési ára egy évre 8 frt, 
fél évre 4 frt. A Pesti Hírlap* politikai napi
lappal egvütt egész évre 18 frt, félévre 9 frt, 
negyed évre 4 frt 50 kr. Mutatványszámokat 
kívánatra küld a kiadóhivatal (V., váczi körút 78.).

* A széltében ke d ve lt és ismert szépirodalmi 
é s  ismeretterjesztő „Képes Családi Lapok- ozímet 
viselő hetilap 17-ik évfolyamának utolsó negyedé
ben két eredeti regény közlését kezdi meg. Mind
két regény a magyar társadalmi életet festi, még 
pedig avatott tollal. Az egyik regény Hudnyánszky 
Gyula jeles költőnk és íróuk ruűve, a másik a Ké
pes Családi Lapok olvasói előtt szintén ismert író 
Miskolczy Henrik tollából ered. Ezenkívül az októ
ber decemberi évnegyedben hozni fog kiváló köl
tők. költőnek, írók és írónőktől szebbnél szebb köz
leményeket. A „Képes Családi Lapok1* előfizetési 
ára egész évre ti frt, félévre 3 frt, negyedévre l 
frt 50 kr. Mutatványszámokat ingyen küld a kiadó- 
hivatal mindazoknak kik legczélszerűbben egy leve
lező lapon hozzá fordulnak. Kiadóhivatal Budapest 
V, Vadász utcza 14 szám saját búzában.
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Van szerencsém Sárospatak és vidéke közönségének becses tudomására hozni, hogy a vasúti indóház t\jj.
V>_'v tószomszédságában egy
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a közönség kényelm ére berendeztem.
Helyiségem kényelm es vendég szobákkal van ellátva. — Minden időben a legjobb ételek  és italok a 

*>  legpontosabban kiszolgaltatuak. -j”.-
t A nagyérdemű közönség töm eges látogatásáért esd , ^

0 ' ■ » » • « »  1 * " i « « ,  m  &
(  1 * ,  Á  ̂ vendéglős és szálloda tu lajdonon. ^  ^

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


