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ELŐFIZETÉSI ÁR;
H elyben  házhoz hordva és vidékre 

postai m egküldésse l:

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

E gyes szám ára 19 kr.

H irdetéseket jutányosán számítunk.

H ivatalos hirdetm ények 100 szóig 
1 frtért közöltetnek.

K incstári bélyegdij m inden h irde
tésért 30  kr.

SATORALJA
Zemplénvármegye közérdekűit képviselő hetilap.

Megjelenik minden szombaton.

SZERKESZTÖSEG
É S

KIADÓHIVATAL
hova a lap szellemi részét il'e tő  
közlemények s az előfizetési pénzek, 
hirdetési kéziratok s dijak és a  lap 
szétküldésére vonatkozó felszólalá

sok intézendők :
170. 11

K éziratokat nem  adunk vissza

liérm entetlen  leveleket nem fo
gadunk el

Nyilttér m iuden sora 20 kr.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: !Steiiifel<l Jenő.

Igen. mert mikor kihal az ember keblé
ből a jobb érzelem, akkor a gonosz in
dulatok egész serege áll elő s pusztító 
erővel viharzanak minden ellen, a mi 
tisztességes, a mi rend s a mi a társada
lom fenállásának elengedhetlen feltétele.

Hisz az ember keblében a szeretet, 
vallásosság, türelem, lelkiismeret lekötve 
tartják az önzés, harag, irigység, kaján- 
ság fenevadait: de mikor ama nemes ér
zelmeket megsemmisítivalami szörnyeteg, 
akkor aztán vége van a szerencsétlen 
embernek, lábai előtt feneketlen örvény 
nyílik meg, melybe testileg, lelkileg bele
sül' ed, hogy aztán valamely korcsma fa
lánál vagy a börtönök penészes levegő
jében végezze be hitvány életét.

Nines-e hát mód, mely megakadályozza 
ezt a szörnyű haldoklást, a pusztulásnak 
ezt a démoni erővel működő nagyságát?! 
Nincs?! Kétségbeesve kiáltjátok ezt fe
lénk?? Keressük, kutassuk s higyjllk 
azt. hogy van.

Amerika az a föld, inelv eddig taián 
leginkább megközelítette ellenszerét a 
rnértékletességi egyletekben, melyeknek 
legkiválóbb katonái a nők.

A nő ösztönszei űen megérzi, hogy neki 
mint a család lelkének, legnagyobb e l
lensége a földön a pálinka, mely feldúlja 
a család boldogságát s nyomornak ágyát 
veti meg a szerencsétlen család számára, 
hová beférközött.

És valóban óriási is az a hatás, melyet 
ki tudnak ellene fejteni. S az amerikai 
nők ezt ;i rnértékletességi egyletek által 
buzgón teszik is.

Nálunk talán megmosolyognák az olyan 
embert, a ki a miveit társadalom nőinek 
ilyen egyletek alakítását tanácsolná s 
egyszerűen — a leggyengébb jelzővel 
rajongónak mondanák azt, ki arra vállal
koznék, hogy a pálinka-ivás ellen alakuló 
egyesületbe való belépésre szólítaná fel 
a jobb körök hölgyeit. Igen, mert mi még 
nem értünk oda, hogy belássuk a pálinka 
ivásnak a népre és ez által a hazára, 
államra való káros hatását. Nem értünk 
még különösen oda, hogy belátnók, hogy 
a művelt lelkű embernek hivatása ma
gához emelni törekedni a durvát, a mű
veletlent. Mi csak beszélünk a pálinka 
ellen — néha. de tenni . ..?  nem teszünk 
semmit. Pedig talán itt volna már az 
ideje Talán beláthattuk már, hogy min
den nagyobb társadalmi bajunknak, a nép 
szocialisztikus törekvéseinek, a sztrájkok
nak, a napi renden levő verekedésnek, 
a folyton nagyobbodó elvallástalanodás- 
nak legnagyobb részben a szeszfogyasz
tás az oka. S talán gondolkoztunk is azon, 
hogy mit kellene tenni e téren a veszély  
megszüntetésére, de e gondolkozásnál to
vább nem mentünk, a tettek mezejére ki 
nem léptünk s hagyjuk tovább is haladni 
a dolgot az eddigi utón, hadd történjék 
ezután is úgy, a hogy eddig történt.

De ez már nem maradhat íg y ! Ten
nünk kel! valamit azon szerencsétlenek 
érdekében, kik az egyre terjedő járvány 
áldozatai s egyre tompuló erejűkkel e l
lenállni nem képesek ennek a veszély
nek már s meg kell gondolnunk azt is, 
hogy nemzedékek következnek még, kik
nek e veszélybe való jutása már ném;-

A pálinka,*
A népek egy részének gyilkosa, sok 

család boldogságának tönkretevője, em
berirtó ördögi ita l: a 'üáliitot. Pusztít, 
seper, mint a rohanó fc / tn e g
nem gátolhatja semmi hataloSTTsem fe
jedelmek parancs szava, sem a társada
lom kétségbeesett erőfeszítései ?! ?

Vájjon micsoda nagy bűn büntetése az 
emberen ez a pokol találmánya, mely 
barommá aljasitja az embert?!

Vájjon micsoda ördögök romboló ha
talma van rettenetes erejébe belerejtve, 
hogy ilyen rémes alakban jár népirtó mér
gével széjjel az emberek között.

Családapákat látunk, kik letépik keb
lükről gyermekeiket s feláldozzák azok 
boldogságát e szörnyűséges élvezetnek. 
Mint a tengerek szörnyeteg polypja, mely 
a kit meg fog, élve többé el nem ereszti: 
épp' úgy a pálinka is rabjává teszi az em
bert s csak mikor mindent megölt benne, 
ami emberi, akkor ereszti el a szeren
csétlent, hogy rövid idő alatt sírjába jus
son s koldusbotra hagyott családja sza
porítsa az igazi nyomorultak boldogtalan 
hadát.

Embereket látunk, a kik sok hasznot 
tehetnének a társadalomnak, a hazának; 
s mikor megragadja a pálinkaivás szen
vedélye, akkor kihal belőlük minden ne
mes érzelem, a munka iránt való kedv 
s a bűntények egész sorozata, miut. az 
alvilág démonjai, tűnnek fel előttünk.

• E  c'.kk a m ár jelzett pályadij-ny> :tes iranycikk.
Szerk.

H a l .
(Fitnet khannn).

—  A >S á  t o r a 1 j a« eredeti tarczaja. —

Bánatoddal megsebzél enyémet.
Beteggé tett könyben úszó szemed.
A két orcád két viruló rózsa,
Ajakad a szívnek gyógyítója.

Feltámasztja szód a holt szerelmet,
A szerelmes bánatát te kelted.
Pillantásod tiize semmivé tesz,
De szép szavad az, a mi föléleszt.

Oh te édes szavu sugár termet.
Miattad sok szerelmes keserghet,
De egy sem lesz oly bús, mint éu vagyok, 
Nines-e lelked, mondd meg nekem, zsarnok! 

(Török eredetiből) Pál Ernő.

Serafine Zarinovski.
A >Sátoralja* pályázatán dicséretet nyert pályamű.

liyermekkoromban sokszor eljártam a kis teme
tőbe’ mely falunk végénél terült el és igen sokszor 
fél napokon át el bolyongtam ott, bámulva a kőke
reszteket, melyek mint merev emberek kétfelé tár
ják karjaikat s hideg komolysággal mutatnak egyik 
kezükkel a nagy erdő, másik kezűkkel a végtelen 
róna falé.

A szent borongás, mely különösen este felé száll 
le a temetőre, a kék pára, mely betakarja az erdő 
sötétjét s a siksáxon elterülő füst, melyet mintegy 
fátyolt ráaggat ide oda az esteli szellő, megragad
ták lelkem s órákig iiltem elmerengve a nagy al
mafa alatt, mely ember emlékezet óta a temető 
közepén állott 9 lombos ágaival messze betakarta 
maga körül a földet.

Egy rengeteg szikladarab állott a nagy almafa 
alatt s mintha régi idők óriásai dobták volna oda, 
komoly mozdulatlansággal terült el ott s néma fen
ségében uralkodott a temető fa- és kőkeresztjei 
fölött. Oldalába fehér márványtábla volt bevésve s 
ezen aranyos hetükkel a név, csupán e két szó: 
Seraline Zarinovski.

Ábrándos lelkem sokat kalandozott a távol, isme
retlen világba, do kiinduló és megálló pontja min

dig csak az a nagy szikla darab volt, rajta a fehér 
márvány tábla s azon e két szó: Serafme Zarinovski.

Csillagos estéken, mikor fejem fölött rezegve 
táncolt az almafa levele, mintha minden bokor, min
den fűszál azt suttogta volna az esti szellő lebbe- 
nésében: Seraline Zarinovski.

Szegény leány. Ez a nagy szikladarab, mely most 
betakarja a te hű szivedet, va.ijon érzi-e néha azt 
a rejtelmes zsongást, mely végig suhan a temető 
keresztjei közt, vájjon tudja-e azt. hogy a por, 
melyet elföd szent s e szent pornak minden dob
banása egy szó volt csak: szeretet.

* **

Egy este atyám igy kezdette elbeszélését: Va
lami húsz éve lehet már, hogy egy csendes dél
után nagy muzsikaszóval tartotta bevonulását a kas
tély uj ura, a Béli nagyságos ur. Mikor a patak 
liidjáu átmentek, száz gyermek várta őket, minde- 
nik egy kosár virággal, a mit a kocsikba meg a 
kocsik elé hintettek úgy, hogy semmit nem lehe
tett látni az egész útból, csupa liliom, rózsa meg 
szegfű volt minden.

A ISéli nagyságos ur az első kocsiban ült, ba
rátságosan integetett kezeivel a falu népének, mert 
ott volt az egész falu, de sőt még a szomszéd faluk 
lakói is mind eljöttek oda. A második kocsiban a



lég a mi lelkűnkét is terheli, mert meg 
menthettük volna őket, de közönyünk 
nem engedte.

Az ideje azért érkezett el éppen most 
napjainkban, mert a filloxera pusztítás kö
vetkeztében csaknem teljesen a pálinka- 
ivás rabja az. kinek idege a szesznek 
valamelyik tájához hozzá volt szokva.

a z  amerikai methodust e tekintetben 
addig, mig valaki más jobbat nem ajánl, 
a  legmelegebben pártoljuk a magunk ré
széről S a nők bizonyára hivatásuknak 
megfelelőleg járnának, ha az egyesületek  
megteremtése körül a kezdeményezők 
szerepét elvállalnák. Hogy minő cimü, 
jellegű egyesületre volna nálunk szük
ség, azt itt e cikk keretében nem tár
gyaljuk. Ha szavunk nem hangzik el 
nyomtalanul, alkalom adtán örömmel fo
gunk még e tárgyról szólani, —  adva 
nézetünket a kivitelt illetőleg is.

Ignotus.
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VEGYES HÍREK.
— Gyászhír. Papp Ödön, herczeg Windisch- 

íiriitz Lajos halászkoraoki uradalmi segédtiszt, élete 
25. évében, f. hó 11. én. reggeli 4 órakor meghalt. 
Temetése folyó hó i3  án >. agy-Toronyán volt.

— Gyászjelentés. Kárász Imre és neje Stein- 
feld Irén úgy a magok, mint számos rokonság ne
vében is megtört szívvel jelentik egyetlen felejthe
tetlen gyermeküknek, Kárász Olgának, nehány napi 
szenvedés után, életének 6 ik évében, Takta-Szadán 
folyó hó 12-én történt gyászos elhunvtát. Kedves 
kis halottunk hült tetemei folyó hó 14 én d. u. 3 
órakor fognak a rom. kath. egyház szertartásai 
szerint örök nyugalomra tétetni. Takta-Szada. 1895. 
május hó 12 én. Áldás és béke a korán elhunyt 
hamvai felett. Székely Dónátné sz. Kárász Mariska, 
mint keresztanya. özv. Kovács Károlyné sz. Hankó 
Karolina. Csorna Irén. Csorna Margit, mint nagy
nénje, Cserna György, mint nagyatya, özv. Stein- 
feld Béláné, mint nagyanya, Kárász István. Cserna 
György, Cserna Ferenc, mint nagybátya.

— Engedély okiratok. A kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter a vármegye részére a Mező-Laboré 
községben a Vidránka patak hidjún, továbbá az 
Ondava folyón levő hidon a vámszedési jogra vo
natkozó engedély-okiratokat kiadta.

— A községi faiskola felügyelői állomásoknak 
sürgős betöltése válván szükségessé, az alispán fel
hívta a főszolgabirákat, hogy az egyéneket hozzák 
mielőbb javaslatba és a községi faiskolák számáról 
jelentést tegyenek.

— Vizlevezetés. Bodrog-Vécs község mint er
kölcsi testület folyamodott, hogy a belterületén levő 
vizek levezetése engedtessék meg. Mint Bodrog- 
Vécsről Írják lapunknak, az V. kerületi kulturmér- 
nöki hivatal által keszitett tervek és műszaki le-

család ült, egy íiatal huszár tiszt és egy gyermek 
leány meg a Béli nagysága. A fiatal tiszt is meg 
a leány is a nagyságos urék gyermekei voltak és 
mmd a kettő nagyon szép volt. Különösen a hu. 
Szép, sugár szőke bajusza volt. nem olyan őrmes- 
teres raokány bajusz, hanem szép, tinóm, selymes, 
az arcbőre pedig csodálatosan íehér. Minden vonása 
a nagy urat mutatta, az olyan nagy urat, kinek 
sok pénze van s ki nem búslakodik azon, hogy 
miből éljen meg. Nem is nagyon látszott ügyelni 
az oda sereglett ünneplő, ujjongó népre, hanem 
egykedvűen dőlt hátra a kocsiban s egy kis hajlós 
játékkorbácecsal a kis, oroszlán formára nyirt ku- 
tyácska fejét ütögette. A kis kutya a nagyságos 
asszony ölében ült s igen kedves állatka volt. Olyan 
pici csak, mint az öklöm, sokkal kisebb, mint a 
zsidó doktornak az a kicsi kutyája, a mely mindig 
ott ül az ablakban. Haragosan ugatott a tömegre, 
majd meg a szép tiszt korbácskájához kapdosott 
vagy a nagysága legyezőjét harapdálta. A leányka 
szemben ült. A harmadik kocsiban egy magas, szép, 
barna nő ült, lehetett úgy 25 évos. Egészen feke
tébe volt öltözve 8 igy még jobban kitűnt a szép 
fehér arcz, melynek a két nagy fekete szem volt 
a dísze, de az volt a száj is. Szép kicsi és nagyon 
piros száj. Hallottam a mint a postamesternő a 
hátam inegett mondotta, hogy ki van festve, pedig 
dehogy volt, csak irigyelte, mert az övé keskeny

írás alapján ax auspan a lecsapolási munkálatokra 
az engedélyt megadta.

— A sajtótermékek köteles példányai A m.
kir. belügyminiszter következő leiratot intézte â  vár
megye alispánjához: „a mindinkább erősbödő so- 
cialista és nemzetiséin izgatásokkal szembon szük
ségesnek mutatkozott, hogy ezen izgatásoknak egyik 
főeszköze a sajtó, fokozottabban ellenőriztessék. Fel
hívom ennél fogva alispán urat, hogy intézkedjék, mi
szerint a hazai sajtótermékeknek a fennálló szabályok 
értelmében bemutatandó köteles példányai az eddi
ginél nagyobb szigorúsággal és gonddal ellenőriz
tessenek s ha megtorló intézkedés szüségét látja 
fenforogni, hozzám esetről-esetre jelentést tegyen.*

— A s.-a.-ujhelyi kerületi betegsególyzó pénz
tá r  igazgatósásra 1805. május hó 10-én d. u. 3 
órakor, S.-a.-Ujhelyben, a pénztár helyiségében 
ülést tart. A tárgysorozat a következő: 1. Behyna 
Miklós igazgatósáéi elnök állásáróli lemondása. 2. 
Esetleg a megürülendő elnöki állás betöltése vá
lasztás utján. 3. Folyó ügyek.

=  Mulatságok. A bodrog-olaszii ev. ref. iskola 
növendékei. 1895. május hó 19-én, az urasági er
dőben, jótékony célú tavaszi táncmulatságot rendez
nek. Belépti dij tetszés szerint. — A s.-a.-ujhelyi 
status quo izraelita hit. iskola, f. hó 2fi-áu az Abo- 
nyi-féle kertben majálist rendez, a tiszta jövedelem 
féle a könyvtár kibővítésére, fele pedig az országos 
izr. tanitói árvaház javára fordittatik. A sáros
pataki általános ipartestület elöljárósága, a testület 
tőkéjének gyarapítása végett, Sárospatakon, a Kos- 
suth-kertben, 1895. május hó 23-án jótékonycélu 
tavaszi táncmulatságot rendez. Belépti d ij: személy- 
jegy 1 korona, családjegy 3 korona. Kezdete d. u. 
3 órakor. Kedvezőtlen idő eseten május 2fi-án fog 
megtartatni. Felülfizetéseket köszönettel fogad és 
hirlapilag nyugtáz a rendezőség. — A s.-a.-ujhelyi 
gyár-telepi Hal-, zene- és önképző-egylet junius hó
3-án az Abonyi-féle kertben táncmulatságot rendez.

— Kerékpározó tartalékosok. A cs. és kir. 
65. hadkiegészítő kér. parancsnokság felhivja mind 
azon tartalékos tisztek, altisztek és gyalogosokat, 
kik a kerékpár használatában jártasok és az idei 
őszi fegvvergyakorlatokhoz kötelesek. - hogy mái.
15-ig írásban jelentkezzenek, mert a gyakorló té
ren. a kerékpár használata mellett, mint küldön
cök lesznek alkalmazva és kártérítés címén egyen* 
kint 20 frt dij bán fognak részesittetni.

— Bizonyos Red-Star Line (Vörös csilla<j-út) 
bécsi ezég, waggonszámra szállítja szerteszét, egész 
Magyarországon, de különösen vármegyénkben, 
vörös csillaggal ábrázolt prospektusait, a kiván
dorlásnak serkentéséül Ezen. a munkás nép elámí- 
tására irányuló figyelmeztetésből sikerült egyet meg- 
keriteniink, a melyből sajnosan. azt kellett kon
statálnunk, hogy fent említett ezég haszonlesési 
és űzérkedési szempontból oly utakat és módokat 
használ az Amerikába való kivándorlásnak minél 
nagyobb mérvben leendő előmozdítására, hogy az 
ügyet lehetetlenség szó nélkül hagynunk. Mert 
köztudomású dolog, hogv ma már az Amerikából 
való visszavandorlás nagyobb arányt öltött, mint 
a kivándorlás. Tudjuk azt is hogy Amerika ma 
nem az az Eldorádó többé, mely volt eddig még 
csak nehány évvel ezelőtt is. hiszen ma tömegesen

volt és feketés. A szép nő kezén keztyű volt. fe
kete keztyű, de jól láttam, hogy keze kicsiny és 
formás. A kocsi lassan ment s mikor a tót kovács 
fia bedobott egy gyönyörű fehér rózsát a kocsiba, 
megbillenté a nő azt szép fejét s a rózsát felvette 
az ülésről. Soha sem láttam szebb asszonyt, mert 
azt gondoltam, hogy asszony, pedig leány volt. 
Azután tudtuk meg, hogy ő a nevelőnő a kis nagy
ságos kisasszony mellett 8 500 forintot kap meg 
teljes ellátást a nagyon mívelt nő. Az apja lengyel 
főúr volt, de valami hibájáért elfogták s a birto
kát is mind elvették, aztán meghalt a börtönben. 
A leány egyedül maradt — mert az anyja már 
régen meghalt — vagyona nem volt s úgy jött 
nevelőnőnek a Béli nagyságos úrókhoz, Serafine 
Zarinovskinak hívták 8 olyan szelíd drága jó terem
tés r volt, mint egy angyal.

Fdes apátok sokszor bejárt az udvarba, mert 
hát faluhelyen rendesen a pap szokta a földesúr 
társaságát képezni s néha engem is elhívtak egy 
és más dologban segíteni. Legtöbbet a kisasszony
nyal érintkeztem, nem a kicsi nagyságával, hanem 
a Serafine kisasszonynyal.

Megismertem egészen s utó Íjára nagyon bizal
mas lett hozzám, éppen mintha édes anyja lettem 
volna úgy szeretett így tudtam meg szomorú tör
ténetét, melyet részben ő mondott el nekom, rész
ben magam láttam. (Folyt, kov.) V’-.zhang

jő vissza a nép Amerikából, de uem csoda, mert 
munka hiányában uem tud ott existálni. A Red- 
Star TÁnc szédelgései és ámításai pedig szegény 
munkás népünk megkárosítására oly nagy kiter- 
jedésber erjesztetuek, hogy méltán megérdemelne 
a felsőbb hatóságok beavatkozását, megérdemelné, 
hogy ezen gálád üzelmek idejekorán megakadályoz
tassanak. Ajánljuk ezen ügyet az illetékes körök 
figyelmébe. A kivándorolni szándékozókat pedig 
óva intjük a ezég szédelgéseitől való tartózkodástól.

— Pórul já r t  betörők. Sárospatakon f. hó 10-én 
Bodnár József kispataki lakos házának ajtaját La
katos József és Lakatos Zsuzsánna ágcsernői kóbor 
cigányok álkulcscsal felnyitván, a lakásba behatolva, 
ott az ágyuemüeket és egyéb könnyen elvihető tár
gyakat csomagolni kezdték, a mikor ezen niunkájok 
közepette Sárosi József és Jelics György helybeli 
lakosok által tetten éretvén, elfogattak, ügy lát
szik, hogy a királyhelmeci járásbíróság fogházával 

ahonnan csak e hó B án bocsáttattak el — igen 
megbarátkozhattak, mert tettüket hihetőleg azért 
kisérlették meg már 4 nap múlva, hogy a hőség 
elől hűvösre kerülhessenek. A közbiztonságra veszé
lyes notorius betörők a s.-a.-ujhelyi kir. törvény
székhez kisértettek. Az ügyes fogás buzdításul szol
gálhatna a mi rendőrségünknek, mert Sárospatakon 
a közbiztonság még csecsemő korát éli!

Haladunk, még pedig rohamosan haladunk 
a tökéletesség felé s ha népünk gyakran olvasgat 
s forgatja különösen a törvénykönyvek lapjait, oda
jutunk. hogy nem lesz szükség fiskálisra sem. mert 
ma már nemcsak a ..kollégiumos"*. de még a közön
séges ember is a törvény § -ait idézi s másokhoz 
irott fenyegető levelében valóban megfigyelésre 
méltó módon ad kifejezést gondolatainak. Hogy 
ez így van, bizonyítja az alábbi levél, melyet egy 
apa ír egy mesterhez, hogy lia visszatartott 
munkakönyvét megkaphassa s melyet itt a maga 
orodeti valóságában közlünk: „A fojó 1895-ik év 
Apr 12; étől kezdve dolgozás közbe betegedés 
történt és ez által törvénytelen hivatkozásokkal 
telve 132-ik törvény czik 13-ik paragrafusa értelme 
szerint nem törvényes — Tehát kérem szíves 
válaszát ere vonatkozólag hogy valamely munkás
nak míg nem törvényes hogy lehet a könyvét 
egyszerv kikérés után letartóztatny — A munka 
könyv kézbesítését pedig nyolezad nap alatt szí
veskedjék megteui vagy . posta útján vagy egy 
ara megbízható egyénei Es az erre vonatkozó - 
lagos szíves válaszát kérem a való kimentése 
véget, ha pedig valamej törvenytelenség követet
nek el akor átadom a törvény megtorlásának jeles 
tiszteletei X. Y." Haladunk, haladunk!?

Toronygomb feltétel. A renoválás alatt levő 
sárospataki ev. ref. templom tornyára a múlt va
sárnap, folyó hó 12-ikén délután 4 —5 óra közt 
tette fel Saunwald toronyépitő, a „ csodaember * a 
csillogó, aranyozott gombot és aranyozott csilla
got — nagy közönség jelenlétében. A délutáni 
isteni tisztelet végeztével a renoválás alatt levő 
templomhoz sereglett a város a;»raja és nagyja. 
Már ekkor a parochiális udvaron elhelyezkedett a 
sárospataki vegyes kar Hodossy Béla karnagy ve
zetése alatt. A gombfelhuzási ünnepséget egy sza
batosan előadott műdarabbal kezdette meg. Utánna 
Bálint Dezső leik* -z tartott szónoki hévvel előadott 
beszédet 8 különösen szép imát, melynek végezté
vel ismét a vegye3 kar ragadta tovább az állítat 
szárnyain a  hallgatóságot. Sokan sajnálták, hogy 
úgy a vegyes kar működését, mint a szónoklatot és 
imát —  nem élvezhették. Talán egy kis emelvény
ről messzebb te rjed t volna a hang. A vegyes kar 
szereplése után az erősen felkendőzött és megko
szorúzott gomb s csillag emelkedni kezdett a ma
gasba a Molnár Jóska s társai hegedűjének húrjai
ról hangzó „Hákóczi induló* hangjai mellett. Va
lami leírhatatlan érzelem töltötte el keblünket, mi
kor a torony dísze a magasba emelkedett s ért. A 
mester már ekkor a tetőn állt két segédjével együtt. 
Ráhelyezte a két öles gerendára a gombot s csil
lagot, mialatt a Hymnust játszották a cigányok. 
Ekkor a csillag tetejébe állt a mester s a szokásos 
pohárköszöntőket tőrt magyarsággal kiáltotta le a 
lelkesen éljenző közönségnek — mindenik után el
hajítva a kiürített pohárt. Öt órát már rég elkon
gatta a toronyóra, mikor a közönség oszlani kez
d ett a templom környékéről. — Legyen az uj gomb 
az impozáns stylszerü toronynyal együtt soká, na
gyon soká hirdetője a tiszta vallásosságnak, a val
lásos buzgóságnak és az egyházért való áldozat- 
készségnek ! — Ezzel együtt örömmel hozzuk tu
domására olvasó közönségünknek, hogy a renoválás 
alá vett ref. templom építési költségeinek fedezé
sére a tiszániuueni «v. ref. egyházkerület is a saját

I •  T ané it, kepzett



pénztárából — évenkinti 1000 írttal — 6000 frtot 
adott. Ez bizonyítja, hogy a pataki ref. egyház 
édes gyermeke a kerületnek. Dicsérő szavakat nem 
mondunk. E te tt iuagát dicséri. Mi különben is 
gyengék volnánk ehez.

— Jotékonycélu műkedvelői elöatíis. Sárospa
takon, 1895. május 25-én, a nagy vendéglő szín
körében — a főiskola kertjében felállítandó Tompa- 
szobor alapja javára — műkedvelők áltat szinrekerül:
A nagymama. Vígjáték 3 felvonásban. Irta Csiky 
(íergely (Rendező: Dr. Bartha Béla ur. ügyelő: 
Wittchen Aladár ur. Súgók: .lauka Károly ur, Bak- 
gay .József ur). Személyek: Szerémi grófné: Mak- 
lári Ilonka urhölgy. Ernő, unokája: Fodor Zoltán 
ur. Örményi Vilmos báró, nyugalmazott ezredes: 
Dr. Fiukey Ferenc ur. Kálmán, rokoua: Dr. Mit- 
rovics Gyula ur. Piroska, rokoua: Kadácsi Erzsiké 
urhölgy. Tímár Karolin, nőnevelő-intézet tulajdonos: 
Kádár Gyuláné urhölgy. M ártha: Debreceni Jolán 
urhölgy. Tódorka Szilárd, tanár az intézetben : l)r. 
Bartha Béla ur. Langó Szerapliine, nevelőim az 
intézetben: Dr. Kondor Miksáné urhölgy. Koszta, 
nyugal azott ev. tábori lelkész: tíohoska József 
ur. Nö endékek az intézetben: Balsay Flóra: Nagy 
Szeré’ a urhölgy; Peredy Janka: Botli Juliska ur
hölgy : Eörsy Vilma: Zsindely Etelka urhölgy; 
Vilkey Berta: Trócsányi Juliska urhölgy; Aba 
Margit: Makiári Margit urhölgy ; Keresztury Ka- 
ticza: Hadácsi Margit urhölgy. (ialambosné, a grófné 
gazdasszonya: Dr. Bartha Béláné urhölgy. Pincér: 
Nagy Ignác ur. Történik: az első felvonás egy nő- 
nevelő-iutézet nagy termében, a másik kettő egy 
tengeri fürdő társalgó termében. Idő : jelenkor. Az 
előadást táncmulatság követi, melyre a belépti je 
gyek a színházi jegygyei együtt válthatók. A tánc- 
mulatságra személyjegy 50 kr, család jegy 1 frt. A 
tánczmulatságban a rendezői tisztet: Bajusz Andor, 
Bertók Béla, ifj. Meczner Gyula. Bohoska József, 
Spillenger Barna, Szikszay András és Vas János 
urak fogják betölteni. Helyárak a színi előadásra: 
Ülőhely az első tiz sorban 1 frt. Clőhely a további 
sorokban 70 kr. Állóhely 40 kr. Deákjegy 25 kr. 
Karzat _0 kr. Jegyek előre válthatók Trócsányi 
Bertalan és Eperjesy József urak könyvkereskedé
sében. Feliillizetéseket a jótékony cél érdekében 
köszönettel fogad a rendezőség s hirlapilag nyug
tázza azokat Kezdete pontban esti fél 8 órakor.

Közigazgatási gyakornok. A magyar kir. 
belügyminiszter egy uj gyakornoki állás reudszere- 
sitését engedélyezte. A főispán — mint lapunknak 
Írják — ezen állásra Ferdiuandy Gyula díjtalan 
közigazgatási gyakornokot nevezte ki.

— Lecsapolás. Báró Senuyey Miklós uagy-ci- 
gándi lakos engedélyt nyert arra, hogy a község 
határában fekvő , Erzsébet" tanyai birtokán lecsa- 
polási vízi munkálatokat foganatosítson.

— Mezei vasút. A magyar cukor-ipar-részvény- 
társaság kérelmére az alispán, a szerencsi cukor
gyárnak az általa haszonbérben tartott mouoki ura
dalommal összekötő mezei vasútra az előmunkálati 
engedélyt megadta.

— Ut kavicsolás A Mád-szántói törvényható
sági ut egyik szakaszának kavicscsal leendő ellá
tására vonatkozó szerződést az alispán jóváhagyta. 
Mint Szerencsről írják lapuuknak, a vállalkozó íllés- 
házy Endre, mádi lakos.

c  Segély. Ő cs. és kir. Felsége özvegy Reich 
JánoBnó nagymihályi lakost 10 frt segélyben 
részesítette. A központi iroda pontosságára vall, 
hogy az erről szóló alispáni intézkedés „dátum 11 
nélkül került Nagy-Mihályba.

C Az o.-liszkai komp engedélyezése ügyében 
— mint annak idején jeleztük — az alispáni 
határozat ellen óvás adatott be. A beadványt 
azonban a közigazgatási bizottság elutasította, 
m ert a  Rimaszombathy Pál, mint az o.-liszkai 
volt úrbéres közönség elnöke által beadott óvás 
felebbviteli beadványnak nem tekinthető, és 
mert annak a kérdésnek elbírálására, vajon 
az engedély tárgyát képező komp a volt úrbé
res közönség egyetemének, avagy a politikai 
község tulajdonát képezi-é? a közigazgatási 
hatóságok nem illetékesek.

— Sárospataki ügyek. Sárospatakon folyó 1895. 
évi május hó 14-én tartott képviselő testületi köz
gyűlésben, első sorban tárgyalás alá vétetett az 
1895. évre szóló költségvetési előirányzat, mely | 
költségvetés a pénzügyi szakbizottság jelentése 
alapján tételről-tételre elfogadtatott és jóváhagyás 
végett már a törvényhatósághoz fel is terjesztetett 
Bevétel 10986 frt 48 kr, kiadás 24861 frt 77 kr, 
községi pótadóval fedezednő tehát 18875 frt 29 kr : 
mely összoget a földadó után 53° 0 egyéb adónemek

után szintén 53°/0 esik. Tehát csaknem 8°/0-al 
több mint az elmúlt évben. A kiadási többlet onnan 
keletkezik, hogy a folyó évben teljesítendő katas- 
teri felméréshez a város által kiszolgáltatandó anya
gok, fuvar- és szálláspénz fejében, körülbelől 600 
frt fogja a város pénztárát terhelni. — A Fodor 
Istváu volt városi jegyző eltemettetése alkalmával, 
a város pénztárát terhelő kiadásokra nézve, a főbíró 
jelentése helyeslőleg tudomásul vétetett. — A köz
munka és építkezési bizottságban Szakácsi János 
képviselőtestületi tag elhalálozása folytán megüre- 1 
sedett helyre Philipp Károly választatott meg egy
hangúlag. — A Sárospataki Népbank mint Szövet
kezetnek, községi útadó törlés iránti kérvényének, 
az előadói javaslat alapján hely adatott és a többlet 
útadó törlésbe hozatni határoztatok — Az építke
zési bizottságnak a tűzoltószertár felépítésére vonat
kozó véleméuyes jelentése ahipjáu, az összes íratok 
a pénzügyi, tűzoltó és építkezési bizottságnak újabban 
azon czélból adattak ki, hogy a városháza épület
ben felépíteni tervezett szertár, financiális szem
pontból, a városra mint jogi személyre, nem hát
rányosabb e, s nem-e volna czélirányosabb egy 
külön önálló őrtanyának felépítése? — B. Szabó 
Béla és neje azon kérelmének, hogy őt a város a \ 
szerződésszerű bérlettől mentse fel, csak oly módon j 
lett elég téve, hogy a mennyiben hátrálékos tar- j 
tozását peres eljárás igénybevétele nélkül, ez év 
julius 1-ig hiánytalanul kifizeti, a bérlettől felmen
tetik, ellenben hátrálékos tartozásának behajtására 
és a bértőli elmozdításra a további lépések meg
fognak tétetui. — Oláh József volt városi képvi
selő tag helyébe Nádaskai Mihály póttag hivatott j 
be. — A jogi és közigazgatási bizottságnak a 
kerülők alkalmazására nézve tett véleményes jelen
tése tudomásul vétetett, azonban a felsőhatár nem 
szőlő területeire alkalmazandó s az alsóhatárba a 
csoportok által már felfogadott kerülőknek a város 1 
elöljáróságával szemben megállapítandó jogviszonyt 
illetőleg javaslattételre, ugyanezen bízott öu-b ujabb- ! 
bau felhívatott. — Oláh József elhalálozása folytán 
a községi iskolaszékben megüresedett helyre Fülep 
Károly lett beválasztva — Az ipartanodai bizott
ság elnökének azon átirata következtében, hogy az 
ipariskola segélyezésére nézve a vármegye bizottsága 
és a kassai kereskedelmi és iparkamara ez évben is 
megkerestessék — az elöl járóság felhivatott — (Re
viczky Sándor iskolaszéki elnöknek az 1 8 3 tan- , 
évi jelentése felolvastat vau, tudomásul vétetett és j 
e'nöknek fáradozásaiért a közgyűlés jegyzőkönyvileg 
elismerését fejezte ki. — A Piti Miklós és társai : 
alsóhatárbeli tanyai lakosoknak egy tanító alkal
mazására vonatkozó kérelme, véleményes jelentés 
tétel végett a', iskolaügyi bizottságnak adatott ki.
— A jogi és közigazgatási bizottságnak, a kép
viselők munkakörének beosztására irányuló véle- 
ményes jelentése és tervezete elfogadtatván, a 
szabálvr keletnek ekkénti módosítása elhatároz
tatott, míg ellenben a múlt év munkálatoknál be
adott concrét javaslata, a megejtett szavazással el
vettetett.

Nyilvános nyugta és köszönet. A sárospataki 
vegyes-kar által folyó hó 11-éu a renoválás alatt 
levő ref. templom javára rendezett hangverseny 
alkalmával felűltizettek a következők: Zombory 
Emőd úr 2 frt. Pásztor Sámuel úr 1 frt, Kun 
Dániel úr 2 frt, Hodossy Béla úr 2 frt. Itadácsi 
György úr 1 írt. Both József iír I  frt 50 kr. Doktor 
Gáborné asszonyság 1 írt. Búza .János úr 1 frt. | 
Diószeghy Dezső úr 1 frt. Kozányi Dezsőné asz- : 
szonyság 1 írt 50 kr, Nagy Gusztáv úr 1 frt, Kun ! 
István úr 1 írt, Ellend József úr I  frt, Itj. Meczner j  
Gyula úr 1 frt, Csontos József úr 1 frt. Bálint j 
Dezső úr 1 írt. Szilágyi Bertalan úr 1 frt. Deley 
Lajos (mérnök) úr 1 írt. Tarczal János úr 2 frt, 
Szepessy István úr 50 kr, Phillipp Károly úr 4 frt, 
Eehrenfeld N. úr 50 kr, Ardey Sándor úr 50 kr. 
Abaházy Istvánná asszonyság 1 írt. Dr. Bartha 
Béla úr 1 írt, Lautsek József úr 1 frt, Schwarcz 
Lajos úr 50 kr, Ilj. Baksai József úr 1 frt, Kun 
Zoltán úr 2 írt. Fodor Jenő úr 1 frt, Utassy 
Károlynó asszonyság 2 írt, Baksay Istváu úr 
(Rimaszombat) 5 írt, Palcsó László úr 1 frt 50 kr. 
Kzen felül Steinfeld Jenő úr a hangverseny alkal- 

I mából szükséges — mintegy 12 írt értékű 
! nyomtatványokért (meghívó és műsor) - tekin- 
I téttel a kitűzött jótékony czélra semmit sem 

számított; továbbá Vizsolvi János is a meghívó 
szétbomlásáért szokásos díjját szintén átengedte a 
jótékony czélra. Midőn mindezekről itt a nyilvá
nosság előtt a rendező-bizottság nevében 
beszámolok, egyszersmind kedves kötelességem
nek ismerem fentieknek a ezél érdekében hozott 
áldozatukért őszinte köszönetét mondani. — Végűi 
annak megemlítését se tartom feleslegesnek, hogy 
a hangverseny tiszta jövedelme 112 írttal növeli 
azt az összeget, mely a sárospataki ref. templom 
renoválásának költségeit fedezi.

Rcz László,
pémtárnok.

— A sárospataki hittanhallgató ifjak e hó
23-án, délután 3 órakor, a főiskola imatermében 
vallásos összejövetelt rendeznek. Ez alkalomra a 
következő műsort állították össze: 1. A hittanhall
gatók együttes éneke, illetőleg gyülekezeti éneklés.
2. Megnyitó beszéd Kadácsi György, theol. szak
elnöktől. 3. Felolvasás Vas János IV. ó. theologus- 
tól. 4. Egy, erre az alkalomra írt vallásos költemény 
felolvasása. 5. Az énekkar szereplése. 6. Felolvasás 
Rohoska József JV. é. theologustól. 7. Szavalat 
Janka Károly IV. é. theologustól. 8. Gyülekezeti 
éneklés. — E vallásos összejövetelre felhívjuk a t. 
olvasóink ügyeimét s a hittanhallgatók szép törek
vése iránt, kérjük érdeklődésüket.
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C S A R N 0 K.

A sárospataki ev. ref. vegyes kar 
hangversenye.

Sárospatak, 1895 május 12.

Nagy várakozás előzte meg a sárospataki vegyes 
énekkar által rendezett hangversenyt. Napok óta 
beszéltek róla, sokan örültek, hogy ez a nem régi 
életű egylet majd egy újabb babért fűz a régihez; 
sokan meg kétségbevonták a sikert. íme most, 
midőn lezajlott, egyöntetűvé Ion a felfogás, hogy 
ez a hangverseny minden tekintetben, akár szel
lemi, akár anyagi oldalát tekintsük a dolognak, igen 
jól sikerült. Az egyes ének- és zeneszámok semmi 
kívánni valót nem hagytak fenn s a magasabb mű
élvezetekre képesítetteket is teljesen kielégítették. 
A műsornak fénypontja mindenesetre az egyesület 
buzgó vezetője, Hodossy Béla képezdei zene- és 
énektanár által megzenésített, Tompa Mihály által 
írt Prrpetuel volt. A keresetlen egyszerűség, a naiv 
báj, a beszélgető virágok keblében élő érzelmek 
mind szépen voltak a dallamban, a zenében vissza- 
tűkröztetve. A szöveggel így megegyező dallam- és 
zenekíséret még a laikusokra is nagy hatást gya
korolt. Méltó versenytársa volt a műsor e pontjá
nak dr. Zsindely István jogtanár művészi zongora- 
játéka, mely bámulatos technikát s igazi magyaros 
felfogást árult el. A műsor különben a következő 
volt :

1. a) „ Emlékűi. “ Mendelssohn B.
b) „A válás fájdalma.- A bt F.
c) „Mignon“ Baumgartnertől. A capelle karok. 

Előadja a sárospataki vegyes kar.
2. a) „Andante- D dur Sonataból, Sihumantól 

(op. 137).
b) .Elmúlt idők*. Hodossy Bélától. Előadja 

a képezdei ifj. zenekar.
3. „Ahasvér.* Költemény Bartók Lajostól. Elő

adja Papp Ferencz.
4. „Népdalok.- Zongorán előadja dr. Zsindely 

István.
5. „XL11L Zsoltár* 8 szólamú, a capella kar, 

Mendelssohn B.-től. Előadja a sárospataki vegyes 
kar.

6. „Népdalok.- Hegedűn, zongorán és czimbal- 
mon előadják: Demeter János. Harsányi Gyula és 
Patay Sámuel.

7. „Terzett- a Teremtés oratóriumából. Haydn 
•1.-től. Előadják: Inczédy Etelka. Hodosy Béla és 
dr. Finkey Ferencz.

8. „Oh azok a nők“, víg monolog. llosvai Hugó
tól. Előadja Janka Károly.

9. „Perpetuel“, virágrege, Tompa Mihálytól; 
zenéje Hodossy Bélától. Előadja a sárospataki ve
gyes kar és a tanítóképezdei ifj. zenekar.

Mint látszik, ez nagyon tartalmas műsor s nem 
hagyhat fenn semmi kívánni valót akkor, mikor a 
szereplők közül minden egyes szívón viseli az egész 
ügyét. Előttünk csak egy a feltűnő. Míg a meg
hívón az áll, hogy „a főiskolai ifjúság* közremű
ködésével s a képezdei ifjúság említve sincs, addig 
a műsor szerint is, de meg a valóságban a konczert 
sikerében ez utóbbiak inkább közreműködtek, mint 
az előbbiek. Ezt kötelességünk volt felemlíteni, mert 
a mai képezdei ifjúság nem érdemli meg a mellől-

i tetést.
A műsor lezajlása után a hangversenyt rendező 

énekkar nevében Arvai Ilona tanítónő buzgó veze
tőjüknek egy babérkoszorút nyújtott át, meghatva 
rebegvén nehány szívből fakadt szót. Bálint Dezső 
ev. ref. lelkész, a vegyes kar elnöke, egy értékes 
emléktárgyat (mint halljuk, egy aranyórát) adott

:



át a pataki közönség egy részének nevében Hodossy 
Bélának, ki a vezetése alatt álló karral többször ' 
gyönyörködteté Patak város műértő közönségét. 1 

E jelenet után a hallgató terem tánczteremmé 
varázsoltatott át. Kár azonban, hogy annak a por- 
fellegnek, a mely a tanczolók felett lebegett, az 
eltüntetésére nem terjedt ki — vagy prózában 
beszélve — hogy a termet a rendezőség a termet 
nem vikszeltette ki. Másrészről azonban igaza volt 
a rendezőségnek, úgy okoskodván, hogy a ki tán- 
czolni szeret: az tánczol a porban is, a ki meg 
uem szeret: az nem tánczol a fényezett padlaton 
sem; meg úgy is május van most s hadd legyen 
ezért egy kis niajálisi színezete.

A nagy porbau a következő ott voltakat sikerült 
feljegyeznünk:

Leányok: Abaházy nővérek (Liszka),Árvái Ilonka, 
Both nővérek, <«reska Mariska (DessewflyX Haury 
nővérek. Inczédy Etelka, Kérészv Emma. Koleszár 
Mariska. Kun nővérek, Makláry nővérek. Marton 
Mariska, Nagy Szerénke és Boriska. Nemes Sárika, 
Radácsi nővérek, Szinyei Emma. Szinyei nővérek, 
Szívós Irénke. Tatár Juliska, Trócsányi Juliska.  ̂áss 
Giziké, Zsindely Etelka, Zsoldos Ilma.

Úrnők: Abaházv Józsefné (Liszka), dr. Bartha 
Béláné, Greska M.-né (Üessevvffy). Haury Józsefné, 
Hodossy Béláné. Katona György né. Kádár Gyuláné, 
Kérészy Istvánné, Kérészv Gyuláné, dr. Kondor 
Miksáns. Kőpataky Gyuláné, Makláry Miklósné. 
Marasca Júlia, Mitrovics Gyuláné. Nemes Kerenczné, 
Radácsi Györgvué.dr. Rácz Lajosné, Szinyei Endréné, 
Szívós Mihályné, Tarczal Jáuosné, Tatár Istvánné, 
Trócsányi Bertalanné. Újlaki Istvánné, Zsindely 
Istvánné, Zombory Emődné, Zsoldos Benőné.

Ha valaki kimaradt volna, úgy a port okozza és 
ne a

Reportert.

&.W.& :*■ fc* $  sfc&fc é  éM

Szerkesztői üzenetek.
— K . B. Kenézlő. K ívánságod szerint! Bélyegilletékkel 

együtt I korona. — II. D. Helyben Egy kis simítással jönni 
i'og. K érjük m ásszor is ilyen telével felkeresni — K . F. 
Trauconjalca. A term inusra kész lett. mi az oka. hogy nem 
jön érte senki ? 11. L . Bpest. Zem plém negyét hányn i képvi- ! 
selik a V. T .-nál ? Csak m agam ? —  A . a. S .-a .-l'jhely . K ö
zelebb sorát ejtjük. A gyakori vendéget s/ive^en látjuk, kérjük I 
továbbra is közrem űködését ! I — K . P. B .'/sndá ny. Saj
nálattal csak a jövő számba jöhet. Udv !
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1  ®01 Közhírré teszem, miszerint a 0  
vezetésem alatt álló polgáriisko- o  ; 
Iában a folyó tanévi m gánvizsja- 
l a t o k  junius hó 26, 27 és 28-án 
tartatnak meg. 26-án lesznek a g j  
leánynövendékek, 27 és 28 án a Q  
fiuk vizsgálatai, mely napokon Q  
reggel */*8 órakor az illetők szűk- ra  
séges okmányaikkal ellátva alól- 0  
Írtnál az igazgatósági irodában 0  
jelentkezzenek. 0

0

Homonnán, 1895. május 14,

f i  «-3 
©

t .  Jakab Géza, 0
igazgat*. ^

Segé(1 jegyző k«Test(*tik.
Körjegyzői irodámban egy fiatal, nőt

len, intelligens és szorgalmas segédjegyző 
vagy g> akornok teljes ellátás (mosás, 
ágynemű kivételével) fi— 8 frt havi fize
téssel — mit esetleg emelendők 
azonnal alkalmazást nyerhet. Ajánlatok 
hozzám intézendők.

Kenézlő, (Szabolcsin.) u. p. Szabolcs.

Kiéger Béla.

I

Kiismert, legtisztább alkalikus

KR0ND0RF1 SAVANYÜV1I
Asztali- és gyógy-viz

s - P  orvosi tekintélyek tapasztalata szerint kiváló gyógyha- > p  
tással bir k ö h ö g és és r e k c d tsé g n e l, tüdő-, gyom or-  

|  és lió lyagh  u n itn á l. ^

Borral vegvitve felséges ital. í fe
m m

Magyarországi főraktár: Hauer Lajos és testvére Budapest, Arany
, ■ ■ — ----------------------------  --------------- *--------------- ---------------—------------ / ^ jJI

^  János-uteza 9. szám.
Kapható S.-a.-Ujhelyben: Szentgyörgyi Vilmos, Behyna testvérek. |  

Grünwald M. és Malárcsik György kereskedésükben. ,

EMŐ-IÉ1VE
G  Y  O  G  V  F  í  K  1  >  0

(Z(M:’.j)léiivánncg,véheii.)

A íiirdő-iílóny uiáju> kezdődik.
Hatása gazdag vas es timsó tarta!m ána; fogva kitűnő: a női beteg 

ségekben. sápkórban, idegbántalmakban. görvélykórban, rheumatikus és 
köszvényes bántalmakban szenvedőknél.

Kiváló klimatikus gyógyhely a légzőszervi és malarikus bajokban
szenvedők részére.

A fürdőberendezés a l l  1 porczellán 2 réz- és 24 fakádhó], 
Haszi.áUiaíok iszap-. vasláp-, sós- és villanyfürdök : másságé-. izzasztó 

és hidegvíz- gyógymód.
Ivn-gvógymódnoz mindenféle ás var. \ ' iz v.-sn készletben.
A fürdői ügészen m egujittatott. csinos épületekkel hővittetett. A lak

szobák száma 74, uj bútorzattal felszerelve.
Szórakozásra szolgainak: csinos ér-, táncz-, olvasó- > nóiterem, 

könyvtár, hírlapok, társas- és torna-játékok, naponként kétszeri tér-zene. 
Terjedelmes árnyékos erdei séta utak. Kápolna.

Az étkezés olcsó és kifogástalan.
Házi gyógytár, posta- és tclephonállomás helyben van.

mely a Szeyimalom sürgönyáüomástól veszi át a sürgönyöket.
Vasúti állomás a személyvonatokhoz Erdő Benye fürdő ( ’ órányira), 

gyorsvonathoz Liszka-Tolcsva (1 órányira a fürdőtől), hol külön kocsi 2 
írtért és közös kocsi személyenkint 60 krért kapható.

Fürdőorvos:

D r .  Z o l t á c a n .

Sárospatakról.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál

a fTmloi'razffatósáií.

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


