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hova a lap  szellemi részét iUetfi 
közlem ények s az előfizetési pénzek, 
h irdetési kéziratok s dijak és a  lap 
szé tküldésére vonatkozó felszólalá

sok  intézendők : 
Saroftpatak, Kovám*itea 176. **.

K éziratokat nem  adunk vissza.

B crm entetlen leveleket nem  fo
gadunk  el.

N yiltté r m inden  sora 20  kr.

F e le lő s  sz e rk e sz tő  és k ia d ó - tu la jd o n o s : í ' í t e i n f ' e l c l  J e n ő .

V i r a (1.
1.

Sárospatak városának és a szomszédos 
vidéknek lakosai nagy elismeréssel tar
toznak a „Sátoralja“ kiadójának Stem- 
feld Jenő úrnak, hogy alkalmat nyújt 
lapja által e város és vidéke érdekeit 
nyilvános fejtegetések  útján tárgyalás 
alá venni és különösen hálával tartozik 
neki Sárospatak város közönsége, hogy 
lapját ez idő szerint alapította, mikor e 
városra hatvan éven át nehezült feudális 
éjhomálynak széjjel kell oszolni, s üdvö
zölve ez év ápril hó elsejét, felsóhajtha
tunk mi is, hogy virad.

Ápril 1-én a város szebb és jobb re
mény csillaga az eddigi sötét láthatá
ron feltűnik, mely napon az ósdi idők 
feudális földe úri jogok nyűge végső lehe
letét adja ki. Pelviradt egünkön fog-e 
ragyogni ezen remény-csillag, az e város 
közönségének lelkes és erős akaratától 
fog függni.

Ily kétkedésre jogot ad az eddigi kö- 
zönbösség, mely azt eredményezte, hogy 
e hazában a legelhagyottabb, visszama-

Íradottabb, ósdiasb, szánalomra méltóbb 
város Sárospatak városánál ez idő sze
rint nem létezik. Az 1848-iki és a rérn- 

' uralmat követő korszakban létesített alko- 
! tások érintetlenül hagyták e várost. A

A majom.
— A „Sátoralja“ eredeti tárcsája. —

Mikor Radó Sárit az édes anyja hazavitte 
a radnai klastromból, valami tehetetlen szu- 

í moruság m aradt u tána a sötétszürke, rideg 
[ bolthajtások alatt. A leányok úgy találták, hogy
1 az élet tulajdonképen végtelenül unalmas hi

ábavalóság az ó tréfái nélkül; a fehérfokötös, 
szentes apáezáknak pedig m intha hiányzott volna 
valami. Talán a Sári csínyeiért való örökös 
boszuság . . . .

Mert éjjel nappal hunczfutságon já r ta tta  az 
eszét. Ha valami szokatlan, meresz eset fór 
gatta fel a vén falak rend jét: a Radó Sári 
apró fehér kezét tud ták  a dologban Ha a pre
legáló nővér széke alatt m egreesesentek a fel
tört dióhéjak, m érget lehetett rá venni, hogy 
azok a Sári reggelijének morzsáiból valók. Ha 
pedig a hittani órán a szent-Teréz megható 
története a la tt egy harsány .Kikeriki" silvitett 
át a levegőn, nyilvánvalóvá lett, hogy Sári 
p róbálgatja : vájjon rekedt-e m ég '?

Igy esett aztan az, hogy mig a leányok előtt 
államférfiak által m egirigyelhető népszerűség
nek örvendett: addig másfelől gyakran kellett 
megjelennie a tisztelendő nővérek feszületes 
itélőszéke előtt. És mig kint aggódó szívvel

vasúti országos hálózat, a közgazdasági 
fejlődés, a mezőgazdasági vívmányok e 
város közönségére holt intézmények ma
radtak. Minden faluban láthatni fejlődést 
határában, községek kötelékében, csak 
szabad Sárospatak városa vissza mara
dáson kívül egyebet fel nem mutathat. 
'Bgjfeűiagyár város, mely körülbelöl 24,000 
boldnyi kitűnő talajú termőföld-lei, 1400 
holdnyi volt világhírű szőlőterülettel, 8000 
holdnyi erdővel, irigylésre méltó kőtele- 
pekkel, kebelén keresztül egy másod- ! 
rendű folyóvízzel, országúttal, vasúttal, j 
híres Kollégiummal, állami tanítóképez- ; 
dével, e mellett 6300 lakossal bír, mégis j  

külsejében rongyos, piszkos, rendetlen, í  

a házain, lakosain és ezek házi állatain 
a kirívó szegénység, földjein a gaz; az ! 
egész képen csodálatos szánalmat ger- ! 
jesztő állapot lion^l. Kövezetén az em- \ 
berek lábaikat kificz^mítják, az idegen ) 
útas kerüli és futja; czopfos intézményei I 
folytán a vidéki vevők és eladók által | 
kerültetvén, heti vásárjai teljesen kihal- j  

tak; miat politikai község' e hazában a j  
legvagyontalanabb, a legszegényebb!

Nem csoda tehát, ha ily körülmények ! 
között az itt székelt szolgabíróság, a 
folyam-mérnökség, a katonaság kedve- j  

zöbb elhelyezést óhajtva, faképnél hagyta ; 
Patak városát, mely következetesen hű 
maradt „sáros" külön ismertető nevének. I

És ezen példa nélkül álló visszaesés I

várták a kétségkívül szigorú büntetést, oda
benn Sári komoly, áhítatos képpel és lehetet
len hazudozásokkal döntötte meg a felhalmo
zóit vádpontokat A folyosóra érve pedig 
oly liangus jó keildvel polkazott végig a tarka 
koczkaköveken, hogy még a legbatrabb leá 
nyok is ijedten hányták magukra a vésztoszlató 
kereszteket . . .

A radnai klastrom növendékei még mindig 
sivárnak találták a létet, és szomorúnak a 
góth ablakok festett üvegein átszürődő napsu
garat, a mikor Radó Sári már a  topolyai fürdő 
publikumát botránkoztatta javában.

Ez az apró, bájos szőke gyermek, a ki ne
vetős szemeivel és rózsás arezával a Murilló 
angyalfejeivel állott rokonságban, nagy sebten 
egy' „udv::rt' szervezett magának és annak 
élén követte el egyik léhaságot a másik után. 
A [iark vadgesztenyéi reggeltől napestig han
gosak voltak a  hanezurozástól: az ó divatú, le- 
suuitott hajú m atrónak pedig ijedten tértek  ki 
a „czigány-uépok" e lő l; és fejcsóválva latol
gatták  a túlságosan szabad nevelés hátrányait.

Az udvar különben, — mely jobbadán csak 
férfiakból állott — meglehetősen republikánus 
alapokon nyugodott. Rémségesen keves súly 
le tt helyezve az e ttike ttre ; ellenben szabad 
folyás engedtetett mindenféle bolondos ötlet
nek, a  mely alkalmas volt egy negyedórái ne
vetést szerezni, vagy a masok boszuságát 
felkölteni.

megtörténhetett egy hercegi nagy ura
dalom kebelében, egy aránylag páratlan 
nagy számú, tudós intelligentia m elletti

Ha ennek okát vizsgáljuk, részben meg
találjuk a következő okmány következ
ményeiben i s :

„Sáros-nagy- és kispatak városok 
mostani és következő közönségei s min
den rendű s rangú közbirtokosai, la
kosai nevében ezennel tudomásul adjuk, 
hogy minekutánna több esztendei alku
dozás után köibeleegyeiésből az elibertatio 
megtörtént s ezen felszabadulási vállalat 
intézésére egy, az adó ügyétől egészen  
elkülönített testületnek a választott kö
zönségnek mai napi két városi közön
ség  elibertationalis és minden gazdál
kodási dolgainak kezelését által adtuk, 
hogy az a 300,000 ezüst forintos vál
lalatot elővihesse és az egyesekre ke
vesebb fizetés essék, ezennel lemond 
a két városi közönség és annak min
den felekezetű, rangú és állapotú bir
tokosai. lakosai lemondanak az egye
sek által eddig gyakorolhatott Príma 
bormérés, sertéshús, szalonna, zsír, só 
árulásától oly formán, hogy ezen áru- 
lási haszonvételek a választottság által 
haszonbérbe adatván, a bejövő árenda 
a váltsággal előállott közadósságok fe
dezésére fordíttasson és ezen kívül meg 
bízzuk a választottságot, ho?y erdővel, 
legelővel, rétekkel, egy szóval minden

Közben pedig am a .m agasabb intrikák" 
szálai szövettek, különösen a fürdőorvos zsa r
nok hajlamainak gátat emelendők, és egy szép 
zsidóasszony ellen, a ki egy másik udvar létesí
tésén fáradozott.

De különösen ártogatott ez az udvar a  für
dői rendnek. A csalhatatlan diéták intézménye 
ugyan, bár elavúlt-volta kétségen felül állt, — 
érintetlenül hagyato tt; ellenben vége volt a 
jótékony, álmotadó csendnek, m ert a vadszől- 
lővel futta tott terraszon éjjelről-éjjelre hangos 
muzsikaszó hangzott, bele olvadva a pitymálló 
hajnalba. A pincérek régen kidőltek m á r ; a 
Veres Karcsi bandájának félrejárt a vonó a 
kezében, mikor Radó Sári széjjel bom lott haj
jal, nekipirult arccal u jráztatta  az örökös csár
dást . . .

A fürdőnek udvarképtelen vendégei épen az 
igazgatóság erélyes fellépését készültek sürgetni, 
mikor egy napon a Kovács Rókusz úr alakja 
tűnt fel ,a tapolyai láthatáron.

Rókusz ur egy lehetetlenül sárga férfiú volt 
kivül-belűl. a ki a Rókusz néven kívül még 
két virágzó bőrgyárhoz formált kizárólagos tu 
lajdoni jogot. Lesimitott csepüszin hajával és 
petyhüdt arcával harmóniában állottak szalm a
sárga öltönydarabjai, a melyeknek egyszínűk 
m ellett is nagy változatossága a  Rókusz u r le
leményessége m ellett tanúskodott. Az egész 
em ber különben úgy mozgott, mint a ki nyár
sat nyelt, és teszelós hangján „én“-nel szokta 
megkezdeni a  diskurzust.

Egyideig ott ődöngött m agárahagyatva a pub



közönség javai jövedelmeztetésével és hasz
núitatásával s úgy rendelkezzen, a mint 
a felvállalt terhes vállalat kigyzőzéae 
megkívánja.

Mely közmegállapodás és közjó tekinte
téből történt lemondás és a közöméi) szük
ségére lett általadás mindaddig kötelezi a 
két város lakásait, mig csak a felszabadu
lás vállalata leróva nem lesz.

Ugyanazért, ha akárki a két város 
kebelében próbálna ezentúl a maga hasz
nára Prímát, sertéshúst, szalonnát, zsírt 
és sót mérni, attól az árú alatti tárgy 
conflscáltassék és annyiszor a mennyi
szer 12 frtra bilntettessék a választott- 
ság által.

Mely közönséges végre tett ezen le
mondásunk s a választottság megbírá- 
lása a két városi közönségre, annak 
mostani és ezután következő polgárai- 
és lakosaira nézve oly erővel bírand, 
hogy ezt semmiféle nemesi és más prae- 
rogátiva, megyei és felsőbb hatósági 1 
határozás, sőt még törvény sem bont
hatja fel e két városra nézve, a mennyi
ben a még bizonytalan kimenetelű örök- 
váltság egyúttal a két város vállalata 
lévén, a mint látja ezt kivihetőnek, úgy 
kell rendelkeznie.

Melynek kötelező erejére aláírjuk 
ezen ünnepélyes lemondási, átruházási 
és megbírálási levelet. Kelt szabad 
Sáros-nagy patakon, Julius 7-én, 1835. 
esztendőben. Nagypatak város közön
sége nevében Czira Péter m. p. főbíró, ; 
Halász PéterKispatakbírája, m p. P. H. “ 
Ezen üd év előtt létesített okmány e | 

városra, mint politikai testületre, a jelen 
nemzedékre, az ipar és kereskedelemre, 
a fogyasztó lakosságra mód feletti fon- 
tossogú, melyet folytatólag bonckés alá [ 
veszünk, ma osak azt konstatáljuk, hogy 
az élesztő eladásának megtiltása benne nem 
foglaltatik. Glevitzky Sándor

■ *- « - -n-

VEiiYES HÍREK.
Közgyűlés A zemplénvármegyei gazdasági 

egyesület f. é r  február hó 5. napjának d. e. [
10 órájakor a  vármegyeház kistermében évi

likum között, mig a Mernyey Laczi indítvá
nyára fölvették őt is a Sári udvartartásába.

Ez időtől fogva még hangosabb volt a fúrdő 
tája. Kovács ur egészen a Sári szolgálatának 
szentelte napjait, a mi épen jó volt arra. hogy 
valahányszor kirándulás készült. Sári egész 
gardróbját a Kovács ur gondjaira bízza. Ré
gebben ha mentek valahova, a leányra alig le
hete tt egy könnyű kis kabátot ráerőszakolni, 
mostanában pedig a plédek, gallérok, téli felől 
tők és gummi köpönyegek egész rak tára ne
hezedett a Kovács ur ..kipróbált' vállaira. Az 
udvar tagjai ajkaikat rágták  a nagy nevetéstől 
Rókusz pedig lihegett mint egy fogaskerekű 
lokomatív, a mig a gardróbbal á „Szírtaljá*-ra 
ju to tt . . . Egyebekben jól érezte magát, és 
nagy mohósággal rágcsálta a magukkal vitt 
rántott csirkék nyakát, melyeket Sári enkezű- 
leg válogatott ki a Kókusz ur számára, mint a 
,legizesebb“ falatokat.

Nyilvános titok lett, hogy Kovács ur védő- 
szentjétől elfordulva, a  Sári imádatával foglal
kozott. Egyik-másik őrizetlen pillanatban vize
nyős szemei odatapadtak a leány alakjára, és 
ha rajtaérték, zavartan pislogtatta fehéres pil- 
Iáit . . Mindenütt a sarkában já r t a leánynak,
es tehetetlen pipogyaságáaak tudatában félté- 
kényén nézte, ha valamelyik udvarbeli ember 
.soron" volt. Mert Sári .sorosokat" tartott.

Minden nap más valaki sütkérezett az ó v á l
tozékony kegyeinek sugarában ; és minden nap 
m ás valaki élt abban a csalóka bitben, houv ö 
az egyedüli, a ki komolyan van véve . .

rendes közgyűlését tartja , melyre az egyesület 
t. tagjai tisztelettel meghívatnak Tárgysorozat
1. évi jelentés. 2. A megvizsgált szám adás be
m utatása és a felmentvóny m egadása, az 1895. \ 
évi költségvetés. 3 Elnök, a'alnökök, körelnö- j 
kök és választmányi tagok választása. 4. Apa- i 
állatok bevásárlására 2 tag  megválasztása. 5. I 
Esetleges indítványok tárgyalása.

O  A sztropkói ínségesek. Abból az alkalom-  ̂
bot, hogy a sztropkói já rás fószolgablrája já 
rásában az Ínséges bizottságot saját elnöklete 
alatt m egalakította s arról a közigazgatási bi
zottságnak jelen tést tett, a közigazgatási bizott
ság utasította a je lentést tevő főszolgabírót. . 
hogy az árvízkárok bejelentésénél m ulasztást 
elkövetett községi közegek és körjegyzők ellen , 
a vizsgalatot foganatosítsa és az iratokat ter- 
jeszsze be, és az ínségesek segélyezési mérve 
iránt az alispánnak előterjesztést tegyen. Egy
idejűleg az alispán megbízatott, hogy a mennyi
ben arra  a vármegye alappal bír, a segélyezésre 
szükségelt összeget tegye folyóvá.

O A községek hátralékos költségvetései. A 
törv. hat. bizottság u tasította a já rá s  fószol- 
gabiráit, hogy az 1895. évi költségvetéssel hát
ralékos községnek, annak elkészítésére 30 napi 
haladékot adjanak, ennek eredm énytelen lefo
lyása után a költségvetést az illető község j 
elöljáróságának költségére készíttessék el és 
mielőtt terjeszszék be

0  Ond község bírája, a köjség nevében az
1893. évi útadó után tévesen kivetett 19 frt
11 k r késedelmi kam at visszatérítése iránt fo
lyamodván, a várm egye kérésének helyt adott 
és a kérdéses összeg visszafizetésére a vár
m egye főpénztárnokát utasította.

O  Tilalom. A vármegye alispánja, a föld- 
mivelésügyi minisztérium rendelete alapján, tu 
datta a főszolgabirákkal, hogy Sáros várm e
gyében a m arhavásárok betiltattak, valamint a 
sirokai és felsötarczai járásokból származó 
szarvas m arháknak szabad forgalomba vétele 
a ragadós tiidlóob e lh u rc z o lá s á n a k  m e g a k a d á  
lyozása végett m egtiltatott.

Q  A vármegyei gazdalkodási bizottságban 
m egüresedett egy tagsági helyre dr. Hornyay 
Béla biz. tag választatott meg.

0  Belvíz rendezés. Az V. kerületi m. kir 
kuitur mérnöki hivatal Márk Csemernye község 
belvíz rendezési ügyében a tervezeteket a vár
megye alispánjához beterjesztette. Mint ottani 
tudósítónk értesít, a bem utatott műszaki ada
tok leküldettek a község birájához, hogy azo
kat közszemlére tegye ki s arról az érdekelt
ségét értesítvén, mennyiben a terveket a köz
ség érdekeinek megfelelőknek találják, az en
gedélyezésért folyamodjanak. A jelen kérdéssel 
szorosan összefüggő közgazdasági érdekek kö
vetelik. hogy az ügy halasztást ne szenvedjen. 
Bírjuk tudósítónk ígéretét, hogy az ügyet kö
zelebbről ismertetni fogja.

Eleinte Mernyey Laczi volt a ..Fenség" ke- 
gyence. Ez a könnyüvérű, holló fiú valahol a 
határ-őrvidéken szolgabiráskodott. és szívesen 
vitte volna magával Sárit a granicsarok köze. 
Rebesgették is már, hogy valami ilyesféle sül 
ki a dologból: inig egy napon Sári még a 
klastromból magával hozott mathematikai ös- 
mereteivel kikalkulálta, hogy a Mernyey Laczi 
szolgabirói gázsiját képező kileneszáz forintot 
elosztva a Radó Sári igényeivel, az eredm ény: 
mínusz . . Radó Sári pedig olyan famíliából
való volt, a hol a mínuszokkal hamar leszá
molnak

Ettől fogva Mernyey a  fökaneellári teendőket 
végzendő, félreállott s tréfás rezignacióval várta, 
mig rövid periódusokban „sor"-ra kerül. Köz
ben pedig jó tanacsokkal látta el Sárit a Ko
vács ur élhetetlenségének kiaknázására, a  mi 
m ar odáig fajult, hogy Radoné jónak látta óvni 
leányát a tulhajtásoktól.

— Legyen eszed Sári, az az ember milliomos.
Sári a vállát rángatta :
— Mit ott nekem egy két millió ! . . .
Azért mintha meggondolta volna a dolgot.

alábbhagyott a csúfondároesággal. Sőt voltak 
napjai, a mikor odáig vitte a szeretetreméltó- 
ságot, hogy Kovács urnák fejébe szállott a vér, 
és valami olyasféle gondolat járt a fejében, 
hogj még a legvirágzóbb bőrgyárak is' csak 
holmi hitvány semmiségek Radó Sári nélkül

'.így délután ismét a ..Szirfalján" bomlott 
az udvar hangos vidámsággal. Sári patyolat- 
kedvében ujjongott, és cserfakoazorúval övezte

0  A vármegyei bizottsági tagok folyó évi 
névjegyzéke a  múlt decem beri közgyűlésen 
hitelesíttetett, s két példányban a belügym i
niszterhez felterjesztetett A törvényhatóság 
közgyűlése megbízta az alispánt, bogy a név
jegyzéket közhasználatra 800 példányban nyo
m assa ki. A munka kiállítására vonatkozó pá
lyázati hirdetmény még ki nem bocsáttatott. 
Várjuk.

0  A mezőgazdasági cselédek szegódési ideje 
rendszerint szabályrendelettel van a  törvény
hatóságoknál szabályozva. V árm egyénkben ily 
szabályrendelet — tudtunkkal — nincsen. E 
szerint a  földmivelési m iniszter azon rendele
tének. mely szerin t tájékozást kíván az iránt 
szerezni, csakis az uralkodó szokás szerint les i 
elég téve. Mint értesülünk, a vonatkozó adatok 
egybeállítására a já rási föszolgabírák m ár meg
keresést kaptak az alispántól.

0  Törült vicinális üt. Szerencsről Írják la
punknak, hogy a golop-szerencsi vicinális ut, 
m iutáu az útvonalnak még csak felvételi és 
kijelölésével járó  költségeket sem hajlandó az 
érdekeltség viselni, és miután az útvonal nagy 
részét újonnan kellene kihasítani és a  kiépítés 
általában nagy technikai akadályokba ütköznék, 
a költségek pedig az érdekeltségbe bevonható 
községek és egyéb érdekeltek anyagi erejét 
túlhaladnák, a vicinális utak hálózatából kiha
gyatott és mint ilyen, a kim utatásból töröltetett.

Az O.-Liszkán rendszeresite tt községi 
orvosi állás következtében, a tolcsvai körorvosi 
körbe a következő községek lettek beosztva. 
Tolcsva, Erdőbénye, Vámos-Újfalu, Bcdrog-Ola- 
szi, Bodrog-Zsadány, Bodrog-Sára, Erdő-Horváti, 
Komlóska és a regéci három  Huta. A beosztás 
tárgyábau kelt pótszabályrendelet jóváhagyás 
végett a belügyminiszterhez már felterjesztetett.

Q Népesedesi mozgalmi adatok kim utatásának 
elkészithetése céljából a várm egye alispánja 
felhívta a megye területén levő összes anya
könyvvezető hivatalokat, hogy a  m últ év ada
tait. a nekik megküldött kim utatásba bevezetve 
mielőbb készítsék el és terjesszék be.

Zár feloldás. A földmivelésügyi m iniszter 
Berettő község azon kérelm ére, hogy lóállo
mánya, a takonykór miatt elrendelt zár alól 
feloldassék, megengedte, hogy a szükséges 
elövigyázati intézkedések m egtétele és az á lla t
orvosi szemle megejtése után, nevezett község 
lóállománya a zár alól felm entessék, a mennyi
ben az utolsó takonykór esettől szám ított 60 
nap alatt ujabb eset különben nem fordult elő.

Esküvő. Pavletits Gyula, a sárospataki 
népbank mint szövetkezet 27 éven á t működő 
pénztárnoka, f. hó 22-én vezette oltárhoz özv. 
Matuszka Mihályné, szül. Bencsik Mária úrnőt.

^ B Olaszi község bírája Képási Károly a 
b.-olaszi úrbéresek tulajdonát képező erdő le
tárolásával éa az abból kivágott fák eladásával, 
nevezett birtokosoknak 138 frt 80 kr. és az

a Kovács Rókusz sárga kopouyáját az ..érdem 
jutalm ául."

Olyan csöndes, enyhe, kora őszi délután volt, 
a mikor a zöld lombokat helyenkint már ki
kezdi a rozsda, s azok lassú keringéssel hul
lanak le. uj ré teget borítva a tavalyi avarra ■, 
A pusztulás és lem ondásnak szomorú érzése 
megkap ilyenkor mindenkit, s Mernyey nem 
gyakorolhatta jobban a lemondást, minthogy a 
kiasszott, sárga gyepen heverve, a granicsár- 
já ra  gondoljon. C igarettájának kékes füstjén 
keresztül ott látta a rongyos havasi falvakat, 
a melyeknek lakossaga félve húzza össze ma
gát, ha a szolgabiró .porunkát" oszt nekik, a 
mely „porunka o sz tá s ' a világ legunalm asabb 
foglalatossága. Előtte állt egész sivár mivoltá
ban az ujabb szabadságig reáváró hosszú egy 
esztendő, a mikor jav íthatatlan  orvvadászokra 
fog kelleni bírságokat sz ab n i; s a mikor egyet
len szórakozásként a határsertések  kínálkoznak. 
Ezekre akkor nyílik alkalom, a mikor a szerb 
vagy román parasztokat meglepi a hóditási 
vágy. és beljebb tolják a határczölöpöket vagy 
egy fél-mértfölddel a Bánátba. Ilyenkor a szol- 
gabirák összeülnek valamelyik apró falucská
ban a román avagy szerb kiküldöttekkel, s há
rom-négy nap alatt helyreferblizik a m egingott 
európai egyensúlyt. Egyik-másik külhoni p re
fektus elhozza világot-látni magával a feleségét 
is ; 8 ezek a forróvérű, paráz-sszeinü kövéres 
asszonyok olyan jószivüek . . . De hát igen 
törvénytisztelők a granicsárok és rilkák nagyon 
a határsértések  . . . Aztán gondolt egyébbre is.



e rd é s z e ti bizottság 1892 évi határozatával a 
tulajdonosokra kiszabott 400 frt birság éa 30 
frt költség m arasztalásával összesen 1815 frt 
gO kr kárt okozván, az 1879 évi XXXI t.-c 7:i
S-ába ütköző oly cselekm ényt követett el, mely
nek m egtorlására a kir. bíróság lévén illetékes, 
sz iratok az 188li évi XXII t.-c 100 S ának 
rendelkezéséhez képest a s.-a.-ujhelyi kir. 
Ügyészséghez fognak áttétetni.

O  Halászati jegyek ellenőrzése. A vármegye 
alispánja a  járási főszolgabiráknak kötelessé
géve tette, hogy a halászati kihágások kellő 
ellenőrzése céljából a halászati jegyek kiadá
sáról a járásuk  területén lévő m. kir. csendőr- 
őrsöket értesítsék.

O  Tót ajkú szülésznők. A járási föszolgabírák 
annak bejelentésére hivattak fel a vármegye 
alispánja által, hogy a legközelebbi ungvári 
tanfolyamra hány tót ajkú bába növendék lenne 
a járásuk területéről felveendő.

O  Jóváhagyott szabályrendelet. A kereske
delmi m iniszter a községi közlekedési (vicinális) 
és községi közdűlő utakról készítendő törzs
könyvek összeállításáról és kezeléséről rendel
kező vármegyei szabályrendeletet jóváhagyta.

O  Sárospatakon, a vasúti állomás m ellett 
lévő s id. W ohl Áron tulajdonát képező lakház, 
korcsma éa szálloda helyiségül használt épület 
lebontására vonatkozó ügyiratok harmadfokú 
elbírálás végett a közigazgatási bizottsághoz 
kerültek, hol az alispáni határozat jóváhagya
tott és a já rás  főszolgabirája ez ügyben beadott 
felebbezésével elutasíttatott, m ert mint I. fokú 
hatóságnak felebbezési joga nincsen.

Sáros vármegye alispánja a földmivelési 
m agyar királyi minisztériumnak távirati intéz
ménye következtében, -  m iután a legutóbbi 
három  hó alatt a vármegye több községében 
a  szarvasm arha állományban a ragadós tüdó- 
labli újból jelentkezett — az egész vármegye 
terü letén  a szarvasm arha vásárok m egtartását 
további rendelkezésig betiltotta.

O  Tarczali dolgok. Már megengedi szerkesztő 
úr — írják lapunknak — hogy habár egy Íz
ben községi háztartásunk kerékvágásba is ju to tt 
légyen, 1892. évtől ÍBmét hibában leledzünk. A 
várm egye a község szám adását el nem fogadta, 
hanem  -  most elhallgatom a főszolgabírót 
megbízta, hogy bizonyos (?) dolgokban uyomo- 
zatot tartson. Nem tudunk róla, hogy ez meg
történt volna, csak annyit tudunk, hogy azért 
az 189J!. évi szám adás is elkészült és beterjesz
tetett a várm egyére. Kgy jó czimborám írja mai 
kelettel Ujhelyből, hogy ezen utóbbi évi szám adá
sokat nem fogadták el a tárgyalás alapjáúl, mert 
meg volt állapítva, hosy nálunk 1893. évben 
községi adót nem fizetünk, az elöljáróság azon
ban mégis kivetett — hány n/0 kel, nem tudjuk — 
községi pótadót s a kivetett összegből 1352 
forintot be is szedett: továbbá mert az illeték

Hogy milyen szép, derült képe lenne a komor 
,g rán ieznak‘\  ha a Hadó Sári kaczagását ver
nék vissza a havasi sz ik lák ; s az ö apró lába- 
nyomát őrizné meg a krassó szörényi föld. 

És hogy teljes legyen .. pusztulás em lékezeté
nek keserű pohara : legeslegvégúl eszébe ju to tt 
az ö kilenczszász forintja, a  mely : van nincs ■ .

K meditálások közben Mernyeynek egy ötle te  
támadt.

— Látja ..Fenség" szólott — maholnap 
vége a  sa isonnak! Kgy-pár rövid nap még, s 
az első őszi szél szétfu mindnyájunkat. Ki erre. 
ki arra  vetődik; magát visszaviszi a pesti bál
term ek fényes parkettjére, — engem odakerget 
a havasi sziklák aljára, a graniesárok k ö zé . . .  
Úgy mondja Fenség fogunk-e vagy egyszer 
»z eszébe ju tn i ? . . .

Sári elkomolyodott. Egész nyáron nem gon
dolt arra. hogy egyszer szétoszlik ez a bohó 
g á rd a ; s az első pillanat m egindultságában 
eszébe sem ju to tt, hogy az ő tem peram entum a 
akárhol könnyen m egterem ti ennek a gardának 
gondos hasonm ását.

Fátyolos, remegő volt a hangja, a mikor 
m egígérte h o g y :

Fognak, nagyon sokszor fognak az 
eszembe jutni !. . Különben tudják m it? Hogy 
több alkalm unk legyen egym ásra gondolni, 
mindegyikőjük ir valam it az .Albumomba*; én 
pedig adok mindegyiknek egy-egy apró kézi
m unkát!. . .  .ló lesz ?

Fejedelmi ötlet! ujjongott Mernyey. 
Fejedelmek ordókkal emlékeznek meg a ke-

egyenérték hátráléka ismét szaporodott, vala
mint az ártér i s ; és végűi, mert a községnek 
tekintélyes ingatlana vagyon, a jövedelem  pe
dig aránytalanul csekély. Ezen számadások tehát 
szintén kiadattak a főszolgabírónak nyomozat- 
tétel végett. Ha ez igy ta rt soká, a leszámolás 
mindig meglesz, a múlt évi számadások is be- 
terjesztetnek, de az eredmény papíron marad. 
Tisztelettel B. K. tarczali pógár.

O  A községi faiskolák felállításáról és keze
léséről, valam int a közutak befásitásáról a vár
megye törvényhatósági bizottsága szabályren
deletet alkotott Közelebb azon helyzetben le
szünk. hogy a szabályrendeletet olvasó közön
ségünkkel megösmertessük.

0  A bolyi tiltó ügyében a földmivelési mi
niszter következőleg határozott: a bodrogközi 
tiszaszabályozó-társulat által kiépíteni szándé
kolt bolyi tiltó engedélyezése ügyében kelt al
ispáni határozatot, a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter úrral egyetértőleg az 1885. XXII. 
t.-czikk 74 §-a értelmében, a  nevezett társu lat 
által közbevetett felebbezés figyelembe véte
lével oly módosítással erősítem meg, hogy a 
társulatnak a töltés és tiltó kiépítésénél az ál
tala tervezett helyen megengedem oly feltétellel, 
hogy a  töltést oly méretekkel tartozik kiépíteni, 
hogy az út arra áthelyezhető legyen, valamint 
hogy azon esetben, ha a jelenlegi úton egy 
rendkívüli árvíz a közlekedést megakadályozná, 
megengedni köteles, hogy a közlekedésre az 
általa ép ített töltés használtassék fel. Mint la
punkat Bolyból értesítik, hogy a kir. államépí
tészeti hivatal felhivatott, a további eljárásra 
vonatkozó vélem ényét terjessze be.

A zsidók temetkezési helyeinek kijelölése 
tárgyában kiadott belügyminiszteri rendelet alap
ján utasítva lettek a föszolgabírák, hogy ott, 
hol bármily csekély számú zsidó lakosság van, 
tekintettel arra, hogy egyik községbeli lakos 
hullájának a másik község területére való szállí
tása  egyáltalában meg nem engedhető, minden 
egyes községben részökre megfelelő tem etke
zési hely jelöltessék ki. Az ügy a jövő havi 
közigazgatási bizottsági ülésben fog érdemileg 
tárgyaltatni, midőn a föszolgabírák jelentéseiket 
beadják, s ugyanazon ülésből fog e tárgyban a 
belügyminiíszterhez felterjesztés tétetni.

Kubinyi Mihály zempléni segéd-tanfelügyelő 
Árva várm egye tanfelügyelőjévé neveztetvén ki, 
barátai folyó hó 27-én este a Takács-féle ven
déglőben búcsú-lakomát rendeznek. A kezde
ményezés a polgári olvasó-kör elnökségétől eredt.

0  A zemplénvármegyei orvos-gyógyszerészi 
segélyező egyesület és a zemplénvármegyei 
orvos-gyógyszerészi egyesület f. évi január hó 
29-én d. e. 9. órakor S.-a.-ujhelyben, az á rv a
széki tanácsterem ben közgyűlést tart. A kettős 
ülésnek 12 fontos targya leend.

Válaszul l’uza S. gör. kath. lelkész éa 
főesperes úrnak e lapok 2-ik számában tett

gyenczeíkről; Sára () Fensége pedig a ki 
.in  partibus in fideliurn' kézimunkákkal 
dekorál. Hálásan fogadjuk!

En is kapok? kételkedett Kókusz, a gar- 
derób mellől.

A leány ránevetett — Kap. kap, Kovács, 
hogyne kapna! Maga jobb volt, jobb és hűsé
gesebb a  többinél, maga kapja a legszebbet!

— Mi lesz az ? . . .
Az arczképe, Rókusz. En fogom csinálni, 

hogy ha ránéz, mindig rám gondoljon.
Akkor inkább a magáét adná ! vélelmezte 

Rókusz; a m iért Mernyey meg is botránkozott 
szem érm etlenségén. Rókusz! telhetetlen 
vagy, m iként egy papzsák ! . . .

Akkor annyiban m aradt a dolog . ..
. . .  Vagy egy héttel később a  mikor a z  

utolsó kirándulást rendezték Kovács urra 
egy kis kosarat bízott Sári- Ebben vaunak 
a rendjelek Rókusz, vigyázzon r á ! . . .  Rókusz 
vigyázott is, olyan arczczal hordta a kosarat, 
hogy Mernyey Laczi szerint bátran elvitték 
volna „a la te re“ miniszternek.

A „Kzirtalján" aztán m egeredt a rendjel esó. 
Mindegyiknek ju to tt egy finom apróság. Egy-egy 
zöldselyemre hímzett olvasójegy, vagy egy alig 
vékony négyzet ezentimóternyi kis batiszt-zseb- 
kendő, valamelyik sarkán egy bele hímzett 
monogrammal, vagy egy szál virággal. Legvé
gére m aradt Rókusz.

Sári óvatosan, elfojtott.de fel-felcsukló neve
téssel em elt ki a kosárból egy rózsaszín csomagot, 
s  lassan, óvatosan bontotta ki. Mikor Rókusz szét-

nyilatkozatára em lékezetébe kell juttatnom, hogy 
1894. deczember 8-án a helybeli római kath. 
búcsú napján, a  plébánián volt találkozásunk 
alkalmával, a főesperes úr részemről bizalmasan 
felkéretett, miszerint a községi iskolában a  
hittan oktatására felekezete kirendelt hitokta
tóját figyelmeztesse, minthogy ezen tanévben 
az iskolának hozzá szerencséje nem volt. A 
főesperes úr megdöbbenve jegyzé meg, hogy a 
hitoktató csütörtöki napokon rendesen tanítja a  
hittant a községi iskolában, mit téves inforraa- 
tiónak nyilatkoztattam. E szerint a közlemény 
megjelenéee előtt, ö nagyságának tudomása 
volt arról, hogy it felekezetebeli tanítványok 
léteznek a községi iskolában, kiknek hitoktatá
sára a  csütörtöki nap le tt designálva. Hogy a 
görög kath. hitoktató hitfelekezetebeli iskolás 
gyermekek lajtsrom át eddig sem kapta meg, 
nagyon naiv védekezés, és ínsinuatio. Az ev. 
ref. és a  római kath. hitfelekezetek hitoktatói 
az iskolai év kezdetén az órarend tudom ás-vé
tele ezéljából a községi iskolában megjelentek, 
hogy másképen való elfoglaltságuk tekintetbe 
vételével hittanórát szabadon választhassanak, 
mikor a  tanító részéről tudomást szereznek 
felekezetükbeli tanítványok számáról, kiknek 
lajstrom át a  tanító készséggel átszokta adni. 
Mi a községi iskola zárvizsga idejét illeti, he
lyén lett volna ő nagyságának aggályait az
1894. tanévi június 28-án tarto tt iskolaszéki 
ülésben előterjeszteni, melyben alapos indokolás 
m ellett a julius 1-je tűzetett ki vizsganapjáúl, 
de mikor nagyságodhoz a községi iskolaszék
nek egész tanévben tarto tt összes nyolez ülései 
egyikén sem volt szerencséje, akkor nagyon 
term észetes, hogy ezen iskola igazgatása és 
belélete felül alapos tudom ása nem lehet. 
GbviUky Sándor községi iskolaszéki elnök.

— A sárospataki ev. ref. polgári énekkar
1895. évi február hó 2-án, az énekkar tőkéjé
nek gyarapítására, a városháza nagy term ében 
zártkörű tánczm ulatságot rendez, belépti dij 
személy-jegy 1 korona, család egy 2 korona, 
kezdete 8 órakor. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak a híilapilag nyugtáztatnak.

A sátora-jaujhelyi általános ipartestület, 
mint m ár je lesz tü t — Sátoralja-Ujhelyben

1895. február 2-án, a városi színházban, saját 
kebelében létesítendő „Munkát kereső iparos
segédek szállója és közvetítő irodája ' felsze
relésére zártkörű táncestélyt rendez. Belépti-dij: 
azercélyenkint 1 frt Családjegy 2 frt, oldal-pá- 
holy 3 frt, közép pá-holy 4 frt, Páholyjegy 3 
frt. Kezdete 8 órakor. A meghívót, mintegy 
57-en írták alá.

A homonnai polgári és kereskedelmi kö
zépiskola ifjúsága önképző-, dalos- és zeneköre 
folyó évi február lió 2-án, a ..Stefánia' szálló 
nagytermében, a „fterec“-alap és saját pénztára 
javára  hangversenyt rendez. Belépti-dij sze- 
mélyenkint 50 kr. Fel.ilfizetéseket köszönettel

teríte tte a durva, sárga kanavásznat, hangos 
kaczagás tört elő mindegyikből. Egy majom volt 
azon, kihimezve tarka, sokféle fonállal.

— ,v megszólalásig hű. konstatálta Mernyey, 
komoly müértő képpel . . .

Kovács ur kétségbeesett arczczal nézte hol 
az állítólag hozzá hasonlító majmot. — hol a 
társaságot. Látszott rajta, hogy szeretne egy 
jó mértföldnyi távolságra lenni innen, de nem 
akart még nevetségesebbé válni. Hallgatott 
egesz délután, 8 ha csipkedték: igyekezett a 
többivel nev e tn i.. .

Este. a kis szalonban Sári maga mellé hívta. 
Haragszik, mondja, ezért az ostobaságért?

— Rosszul esett n agyon! — pironkodott 
Rókusz. - Mégis tudja egy majom és ón!

Sári nagyhirtelen egyet gondolt. Belenézett 
a Kovács ur üres, vizenyős szemeibe, s csak 
kissé szétvált fehér fogai közül kérdezte meg 
édes, lassú h an g o n :

M iért? Hát nem szeretne az „én“ m aj
mom lenni ? . . .

így esett, hogy m ialatt a radnai klastrom 
növendékei a  díszterem ben felállított fényes 
karácsonyfa alól kapkodták fői a .nóvérek- 
adta" szentképeket és hazulról kapott ajándé
kokat : addig Kovács Rókuszné ő nagysága 
hintaszékén hátradőlve egy ciigarette füstje 
mellett gondolkodott azon vájjon a Darvin 
elm élete szerint át lehet-e változtatni egy 
majmot „agancsárrá ? ! . . .  | |  Hafiz E tn e k ir .



fogad 8 hirlapilag nyugtáz a  rendezőség. Kez
dete fél 8 órakor. A hangverseny műsora a 
következő: 1. Ábel: Olga. Polka mazur. Előadja 
az ifjúság' zenekar. 2. Csengey G usztáv: A fo
goly lengyel. Szavalja Goics Sándor II. kér. o. 
t. 3. Állaga G éza : Befűtta az u tat a hó. Elő
adja az itjúfági énekkar. 4. F elo lvasás: irta 
Kerekes György polg. és keresk. isk. tanár. 
Felolvassa Griinstein Simon 111. kér. o. t. 5. 
Lowthián K: Nefelejts keringő. Előadja az ifjú
sági zenekar. 6. Arany J : A bajusz. Szavalja 
Gyúrótsik Mihály III. kér. o. t. 7- Káldy l í y : 
Kuruc dalok. Előadja az ifjúsági énekkar. 8. 
Rákóczy-induló: Előadja az ifjúsági énekkar.
9. Tánc reggelig.
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TÖRVÉUYSZÉKI CSARNOK.
* Hamis vád. Broszman Ernő topolovkai lakos, 

azon az alapon te tt sikkasztás büntette miatt, 
feljelentést .lakubovics Dávid ügyvéd ellen, mi
vel ez a részére átadott 1372 írtból, az Ö4I frt 
67 krt kitevő hátralékos adót ki nem fizette, 
s ez által azt rendeltetésétől elvonva, Buját 
czéljaira fordította ; ezen ügyben azonban az 
eljárás megszüutettetvén, Jakubovics Dávid, 
Broszman Ernő és dr. Kelemen Ármin ellen 
hamis vad. illetve rigalm azas miatti feljelentést 
tett, minek következtében a kir törvényszék 
Broszman Ernőt hamis vad büntette , miatt, vád j 
ala helyezte, ellenben dr. Kelemen Ármin ellen , 
a  további eljárást beszüntette.

* Zsarolás. A varaimé csemernyei Polovina 
pusztau a majorban lévő kút keves vizet ta r
talmazván, Groszman Mór ispán, nehogy a za
bot befuvarozó 16 dávidvágási lakos ökrökkel 
a  vizet elfogyaszszák, a kutat lakattal elcsukatta, 
azonban valaki a lakatot letörvén, nevezett is- j 
pán a dávidvágásiaknak megüzente, hogy ha I 
a zab illetményükért mennek, a lakat értékét 
meghozzák. Másnap midőn Barcsik János 8 töb- j 
ben a majorból illetményeikben már kikapott j 
zabbal terhelt szekereiken hazafelé indultak, j 
Groszman Mór, Okály Mihály és Csiszár János, 
Barcsik szekeréhez mentek, s ennek szekeréről ] 
egy lánczot levenni iparkodtak; de minthogy 
ezt levenni nem engedte, ót előbb Groszman 
Mór, majd Okály Mihály a szekeréhez szorí
totta, mi közben Groszman Mór az ökrökhöz 
ment, s egynek kötelét elvágta, az ökröt a já 
romból kifogta, mit Barcsik János meglatva, ki
jelentette, hogy inkább lanczát adja oda, de az 
ökröt nem. mire Csiszár János a lánczot el
vette. Tekintettel arra, hogy vádlott cselekmé
nye az ellopott lakat értékének visszatérítésére, 
tehát vagyoni haszonra irányult; és tekintettel 
arra, hogy vádlottak oly mérvű erőszakot al
kalmaztak, hogy ezzel szemben panaszosnak
a láncz elvételét tűrni kellett, s vádlottak té 
nye a zsarolás tényálladékat m egállapította: 
Groszman Mór, Okály Mihály é6 Csiszár János 
zsarolás vétségé miatt vád alá helyeztettek.

CSARNOK.
A sárospataki állami tanítóképezde ( 

linszonöt éves emlékünnepe.

Lélek emelő ünnepély folyt le a sárospataki 
állami tanítóképezde zeneterm ében f. hó 22 én.

Már az ünnepély előtti napokon gyülekez
tek az intéze; volt növendékei, némelyik m a
gával hozván nejét is. hogy m egm utathassa 
neki, hol tanúit ö, a tanítói oklevél megszer
zése végett. Eljöttek nzon megyebeli tanítók 
is, a kik nem a pataki képeidében tanultak, 
de hallván annak jó liirét. szem élyesen akar
tak meggyőződni a hallottak lelöl Jö ttek  kü
lönösebben a vidék reform átus lelkészei Meg
érkezett Budapestről az „Országos Tanítóképző 
Egyesület" küldötte Nagy László tanitókepez- 
dei tanar, a közoktatási tanács tagja, lelkes 
harczo.-a a népnevelésnek, különösebben a ta 
nítóképzésnek hírneves paedagógia író. Sereglet- 
tek a varos müveit közönségénél; férfi és női 
tagjai ; a város elöljárósága. Eljött Nemes Lajos { 
királyi tanácsos, Zemplénvármegye nagyra be- I 
csült főtanfelügyelője; a képezdei igazgató- I 
tanács tagjai: Szekerak Kálmán r. kath. fóespe- 
res, I’uza Sándor, g. kalholikus fóesperes, Bálint 
Dezső helybeli rét. lelkész. A nemzeti szinú zász- !

lóval fe ld ísz íte tt képezdébe e ljö ttek  a  sárospa tak i 
ev. ref. fő iskola theológiai, jogi, bö lcsésze ti és 
g im názium i tanárok , tan ítványaikkal, é lükön 
m éltó ságo i Kun Bertalan tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerület püspökével, dr. Lengyel Endre 

; főiskolai ig a z g a tó  tanácsossal, mint az intézet
I világi képviselőjével.

A nagy számú díszes közönség elhelyezked
vén, délelőtt 10 órakor a 70 tagból álló képez
dei if ja k  zene- és ének kara a „Hymnus" 
gyönyörű eléneklésével nyitotta meg az ünne
pélyt. Az éneklés zongora, hármónium, czim- 
balom és vonóa hangszerek: hegedű éa bógő- 
kÍB ére tével a legszebb összhangban történt. A 
zenetanár Hódossy Béla oly ügyesen vezényelte 
az éneklést, hogy a szabatosan előadott da
rab, ünnepi hangulatba ejtette a közönséget. 
A középre kitett, borostyán koszorúval ékesí
tett, hordozható katetrába Nemes Lajos királyi 
tanfelügyelő lépett, hogy az ő ékes szólásával 
elmondja a megnyitó beszédet. Vázolta a ké- 
pezde történetét, hogy azt 1858-ban a  Hegedűs 
László akkori alsó-zempléni esperes, Erdélyi 
János tanár és költó, Árvái József indítványára 
a tiszáninneni ref. egyházkerület állította fel, 
az egyes egyházak által megajánlott összegből. 
Megalkottatván, a nagy báró Eötvös vallás és 
közoktatásügyi miniszter által az 1868. 38. t.-cz. 
kimondatott az általános népnevelés. Ennek 
keresztülvitelére 20 tanítóképezde állíttatott az 
országban. Ekkor vette á t az állam a  sáros
pataki jó hírnévnek örvendő felekezeti képez- 
dét, megvásárolván 50 ezer forintért ezen épü
let, mely kezdetben kaszárnyának készült, de 
a főiskola átalakította úri konviktusnak. Meg
nyittatott az intézet 1869. január 20-án három 
osztalylyal átjöttek a felekezeti képezdébe já rt 
növendékek igazgatójukkal Kis Józseffel egye
temben, minthogy az előző évben Árvái József 
volt képezdei igazgatót s egyszersmind paeda- 
gógust, zemplémnegye tanfelügyelőjévé nevez
ték ki. a z  intézet növendékei nagy részben a 
főiskolából kerülvén ki, többnyire reform átusok, 
erre a kinevezésnél mindig tekintettel volt a 
miniszter; ezért a  képezdei tanárok is kevés 
kivétellel reform átusok; igy átvették azt a 
hazafias szellemet, mely a 4-edfél százados 
sárospataki főiskolában kezdettől fogva u ra l
kodik. Kéri l 6ten áldását e negyedszázados ; 
intézetre, annak jelenlegi tanáraira és növen- ; 
dékeire, a ezép számmal egybesereglett közön 
ségre. az ünnepélyt m egnyitottnak nyilvánítja. 
a  megnyitó beszéd után az intézeti énekkar 
a Liszt által irt Király-dalt adta elő. Majd az 
intézet jelenlegi igazgatója Dezső Lajos lépett ; 
a szószékbe, hogy,, rajzolja az intézet huszonöt 
éves történetét. O a tanítóképzés történetével > 
kezdette, elmondotta, hogy a római katholiku- 1 
sok hazánkban a  ratió educationis korában 
a mint felállították a normális iskolákat, a kik j  

tanítók akartak lenni, egy két évig a normában j  

hospitaltak, gyakorolták magokat a tanítás mes- 1 
térségében, a gyakorlatra fektették a fősulyt, j  

az elm életre keveset adtak. Később a tanítás j 
gyakorlásán kívül énekre, zenére, és rajzra is 
tanították őket. A reform átusok ennek éppen 
az ellenkezőjét cselekedtek. Ok az elméletre 
fektették a fősulyt, a gyakorlati képzést telje- j  

sen mellőzték. Az akadémikusoknak előadták 
a  neveléstant, ezek mentek az akadémiui pro- I 
mottókra, vagy három éves rektóriákra, kik i 
közül sokan a tanítói pályán m aradtak az egy- l 
házmegyei küldöttség előtt a  tanításból vizs- I 
gát tettek. A gimnáziumi osztályokból praecep- í  

toroknak vagy segédtanítónak mentek, kik kö- l 
zül némelyek visszajöttek tanulmányaik foly- ; 
tá ti-á ra , de sokan künn is m aradtak, később 1 
rendes tanítókká lettek. A negyvenes évek 
utol .in e.- az ötvenes évek elején t initóképez 
dek állíttattak a ref. felekezetek által, előbb két,- 
ruajd később 3 eves tanfolyammal. Az állam 
átvette a két teiekezet altal alkalmazott e lv e t: 
az elméletet egyesítette a gyakorlattal, állított 
a kepezde mellé gyakorlóiskolát, hol a no- j 
vendék gyakorolja magát a tanításban Az 
előbl i években alkalmozott 3 éves tanfolyamot 4 I 
évre emelte fel, hogy a tanításban való gya- : 
korlasra több idő jusson. Megemlékezett az 1 
állam  tanitéképezdék küzdelmeiről, mondván 
a többek közt, hogy azokat vallástalansággal 
vádolták. Ha vallástalanok, — a mi nem á ll, — 
annak a katekheták volnának az okai, m ert 
úgy a római és görög katliolikus, mint a ref. 
és izraelita vallásu növendékeknek vannak h it
oktatóik. Ha csakugyan volna hiba, azt annak 
tulajdonítja, hogy különösebben a reforinátu-

aoknál igen gyakran változnak a vallástanárok 
egynek-egynek m űködése mélyebb nyomot néni 
hagyhat a növendék lelkében Nem mondta kj 
világosan, de bizonyosan azért em lítette eit 
az igazgató, m iszerint kívánatos lenne, ha s

■ tiszáninneni ev. ref. egyházkerület állandó va|. 
lástanárt ta rtana  a képezdei növendékek részé, 
re. Az állami tanítóképezde előnyéül említi 

| hogy a különféle felekezetű növendékek meĝ  
tanulnak egymás irán t türelm esek lenni. Végij 
tekintvén a tanintézetünkből kikerült, itt egybe 
sereg lett tanítókon, azt m o n d ja : ha Magyar, 
ország összes tanítói ilyenek, akkor hazánkon 
a pokol kapui sem győzedelm eskedhetnek. Égj

1 hírlapi czikkben nem lehet kim eritóleg közölni 
; egy részletesen kidolgozott értekezést. A kit 
! közelebbről érdekel, az majd elolvashatja a ta-
l nulságos m űvet,ha az a sajtó alól kikerül. Ezután 
! a Hódossy Béla által irt „Elmúlt idők" czitnú 

szép darabot adta elő az intézeti zenekar. Majd 
Berecz Károly lépett a szószékbe, mint az in
tézet egykori növendéke, hogy elszavalja ez 
alkalom ra írt „Uj hódítók" czimű, em elkedett 
hangulatú ódáját, mely e lapok legközelebbi 
számában m egjelent. A mű úgy alakilag, mint 
tartalm ilag, valam int a felm ondásban is m eg
felelt a  kívánalomnak. A hallgatóság tapsokkal 
és éljenzéssel ju ta lm azta  a szerzőt. Ezután Nagy 
László, m int az Országos tanítóképző egyesület 
küldötte m ondotta el szépen átgondolt üdvözlő 
beszédét, buzdítván az intézet tanárarit és növen
dékeit s az innen k ikerült tanítókat, hogy .mint ed
dig, úgy ezután is hazafias szellemben működje
nek. Kívánván, hogy lengjen felettük a Rákócziak 
és Lorántfiak szellem e. Majd Vere8 Ferencz 
képezdei tan ár olvasta fel a sárospataki főis 
kolai tanári karának D r Finkei József jogtanár 
ez évi közigazgató által irt m eleg hangú üd
vözlő levelét, végűi a képezde összes növen
dékei a Szózat eléneklésével bezárták a tulaj- 
donképeni ünnepélyt. A közönség em elkedett 
hangulatban oszlott szét, hogy egy része a fe
hér asztalnál ú jra találkozzék.

I tt letehetném  a tollat, ha nem tudnám  azt 
hogy a mik ezután történtek, éppen úgy érdek
lik e lapok olvasóit, m int az előbbeniek.

(F o ly t k ö r  ) Egri.
^  *  “X -3K-X- 3&3C’ *

NYILTTÉR,*
Nyilatkozat.

A „Zemplén" és „Sátoralja" czímú lapok 
legközelebbi szám ában, az ipartestületi báli 
meghívóknak nem helyben nyom atása miatt, 
Bánóczy Kálmán ipartestületi elnök ellen in té
zett, s „egy iparos" aláírással ellátott közle
ményre, a hál bizottság folyó hó 22-én tarto tt 
gyűlésén egyhangúlag határozatba hozta, hogy 
miután az elnök mindenben a bál-bizottság 
határozata szerint já r t  el, s a báli meghívókat 
a bizottság határozata  szerint rendelte meg 
Budapesten Galitzenstein H. jóhírnevű papír- 
nagy-kereskedőnél és azzal a bizottság telje
sen meg is van elégedve, —  továbbá miután 
a meghívók készítése iránt a helybeli nyom
dászok is felhivattak, de az igényeknek meg
felelőt kiállítani nem tudtak, végre miután 
a  bizottság az elnök eljárásá t mindenekben 
helyesli és correctnek tartja , • • . m egbotrán
kozását nyilvánítja a személyes boszúból eredt 
azon közleményekkel szemben, melyek elnö
kének — és ezzel a bizottságnak is — meg- 
tám adtatására irányultak, — s a  midőn az ab
ban foglalt tám adást, m egvetéssel visszautasítja, 
ebbeli határozatának a nyilvánosság terén  is 
kifejezést kíván adni és annak a  „Zemplén, •“ 
,S ato ra lja“- és „K özérdekében közzétételével 
a titkárt megbízza. — s kijelenti azt is, hogy 
Bánóczy Kálmán ipartestületi elnök úrnak, az 
iparosok érdekében önzetlenül te tt buzgó fára
dozásait mindenkor m éltányolja és nem hiszi, 
hogy az ellene személyes boszúból czikkek írója 
„iparos" lenne, m ert az iparosokat sokkal tisz
tességesebb egyéneknek östneri. semhogy akad
na közöttük csak egy is, ki a nem régen Au- 
giáB istállójához hasonló ipartestü letet megtisz
tító és azt a kor színvonalára emelő elnököt, 
ily otromba módon m egsérteni nem szégyellené. 

Kelt S.-A.-Ujhely, 1885. jan u ár hó 22-én, 
a bál-bizottság m egbízásából:

C l & t h y  Géza, t e s tü le t i  t i tk á r .

•  E  rovatban közlő itekért nem  vállal felelősséget a « e r - 
isxtöség.

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


