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ELŐFIZETÉSI Á R :
H elyben  házhoz h o rdva és v idékre 

p ostai m egkü ldésse l:

Egész évre . . . 4 frt —  kr.
F é lé v r e ........................2 frt —  kr.
N egyedévre . . 1 frt — kr.

E gyes szám  ára  IO kr.

H irde téseke t ju tányosán  szám ítunk.

H ivata los h irdetm ények io o  szóij 
l  írtért közöltetnek.

K incstári bélyegdij m inden  h irde
tésé rt 30  kr.

SATORALJA
Zemplénvármegye közérdekeit képviselő hotilap.

Megjelenik minden szombaton.

SZERKESZTŐSÉG
É S

KIADÓHIVATAL
hova a lap  szellemi részét illető 
közlem ények s az előfizetési pénzek, 
hirdetési kéziratok s dijak és a  lap 
szétküldésére vonatkozó felszólalá

sok intézendők : 
Sárospatak, K oráci-atra 175. u .

K éziratokat nem  adunk vissza.

Bérm entetlen leveleket nem  fo
gadunk  el.

N yiltté r m inden sora 20 kr.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Setéin teld Jenő.

miért, ne lehetne mindez, ha abból a köz
érdeknek haszna van. Mert ma már ki 
tagadhatja hogy Pataknak járásbíróság 
kell. Kell azért, mert kornyéke oly nagy, 
hogy nagyanis bő munkát ad egy-egy 
bíróságnak. — De Sárospataknak külön 
szolgabíróság is kell mert e  járás szolga 
biráját úgyis felem''!?,;; a terület nagy
sága. Hisz maga a közigazgatási ellen
őrzés megkívánna inég :}— 4 embert. 
Patak megyének azonban négy járása 
volna, a veuesellői, a pataki, a szerencsi 
s a tokaji. Lehetne az az ellenvetés is, 
hogy hiszen Patak e megyének szélén 
feküd.én, nem vo:iia alkalmas helyen 
megyei központúi. IJrre az ellenvetésre 
is van felelet. ím e: Hiszen Ujhely, Buda
pest Szabadka nem fektisznek a meg
felelő megyék központján s mégis megyei 
központ mindenik. De a földrajzi hely
zet is azt hozza magával, hogy Zemp 
lén déli része s S :abolcs északi része 
egy megye, legyen. Hiszen tudjuk, hogy 
a j j iu it iw  ti 1 of/i 1 n i ft 1 v> 1 s n a g y ,  h e g y  txat 
fejleszteni általános állami létérdek azt 
nem szabad a maga szellemi parlagságá- 
ban hagyni, azt társadalmi úton fejlesz
teni kell.

Csak a társadalom együttes működése 
teheti meg, hogy a mivelődésben előbbre 
jussunk, ez elöbbrehaladást pedig meg
kívánja anyagi gyarapodásunk, létezé
sünk minden érdeke.

Ötlet ez, melyet fölvetettünk, de olyan 
ötlet, melynek testté válása igen kívá
natos. Elég hosszú ideig volt már Sáros
patak a tétlenség szomorú szerepére kár
hoztatva, fejlődésének, előhaladásának

be kell már következni. Minden, de min
den tényező, közigazgatás, míveltség, 
történelmi alap. tamelügyelet, igazságszol
gáltatás, minden azt kívánja, hogy Zem- 
plénmegye óriási területe megkisebbíttes- 
sék, s a gyorsabb fejlődés felé kisebb kö
rökben induljon.

Mert mégis nevetséges, hogy a ren
dezett tanácsú városok sorába ebből a 
tenger nagy megyéből, mely nagyobb 
mint egy német herczegség, még egy 
város sem tudott felemelkedni. S. 
á á k k tuk tSik i  t t t t  m t n  i r t

Az ezredéves kiállítás.
Ezer év. . . Hosszú századok múltán, 

megküzdve ezer vészszel, bajjal nagy, 
dicső Ünnepélyre készül az egész nemzet. 
A történelem lapjai tanúskodnak mellette, 
mily sok küzdelmet, mily nehéz tusákat 
kellett vivni az ellenekkel, melyek kivül 
s belülről törtek reánk. Testvérharcban 
pusztította magyar a magyart vad hor
dák támadtak ellenünk, pusztítva mind
azt, a mi csak útjokba akadt; de hála 
az égnek, azért megmaradtunk erősnek, 
hatalmasnak.

Ezer év  elteltével büszkén nézhetjük 
az elért eredményeket. Virágzó városok 
emelkedtek, melyekben az ipar, keres
kedelem egyre fejlődőben. Dúsan termő 
áldott földet művel a szántóvető. Irodal
munk világhírű alakokat tud felmutatni, 
terjed a kultura. . . Magyar szó, magyar 
műveltség található.

Hatalmas épületeket emeltünk az isko
lák, a kultura gyúpontjai számára. Óriási 
gyárak látják el gyorsan a különféle

Patakmegye.
Micsoda hóbortos gondolat ez már, riad 

fel az igazi zempléni hazali, hogy ím már 
olyan is eszébe jut valakinek, hogy Zein- 
plénme^ye déli és^JBzabolcs északi részé
ből egy m egyét kombináljon Sárospatak
kal, mint megyei székhelylyel!

Pedig, ha jól megnézzük, nem is olyan 
nagy bolondság az egész s minden kel
lék meg van hozzá, ha a Tiszán egy 
vashidat s a pataki alsó határban egy 
jó  útat építenek.

Mert Patakinegye létrehozásához más 
fizikai tényező egyátalán nem szükséges. 
Ha ezek megvannak, akkor csak épp be 
kell igtatui Magyarország vármegyéi közé, 
a mappát egy kicsit megigazgatni s rend
ben vagyunk.

Mert az m ellékes, eldöntött kérdés, 
hogy Sárospataknak joga, szüksége van 
már jávásbiró«ágot; szolgabiróságo,* Uérnv 
mert ez egyszerűen fizikai kényszer raj
tunk. Miért menjen a venesellei, kenéz
lei ember Nyíregyházára búja-bajával, 
mikor itt van Patak. Patak, mely törté
netével, históriai múltjával, a tudomány 
terjesztésben való előkelőségével úgyis 
régen érettebb a megyei központtá léteire, 
mint igen sok megyei székhely. Mikor 
Patak fekvésénél, vasútjánál, nevénél 
fogva is van olyan nagy, hogy megyei 
központ lehessen.

Mikor Pataknak a határa majd olyan 
nagy, mint egy megye s termel több 
tiszta búzát, mint igen sok megye ?! Iga
zán gondolkodóba esik az ember, hogy

A kis kereszt.
A iSátoralja-1 pályázatán d icsére te t nyert pályamű.

Jelige : A h d  legnagyobb a szükség 

ott legközelebb a segítség.

Szogény voltam és családapa. Két terhelő 
körülmény az em beriéletben. Nehezebb a kereszt
nél, fájóbb a  nyílt sebnél.

Gyakran átkoztam  végzetem et, liogy szegény
nek születtem , de még gyakrabban kárhoztat
tam m agam at: m iért nősülten, meg.

Nem azért szántam -bántam  tettem et, hogy 
talán nem szerettem  volna nőmet. Ellenkezőleg: 
forrón szerettem , imádtam ót. Az ok, de annál 
kétségbeejtőlib : egy koldusból kettőt csináltam.

Pedig Mariskáin jobb sorsot, boldogabb életet 
érdem elt volna. Áldott, jó terem tés volt. Mint 
leány külső bája m ellett annyi jó tulajdonnal 
volt felruházva, hogy sok modern leány egy 
kis részével m egelégedhetett volna. Mint asz- 
szony, m ár kora hajnalban talpon volt és lábujj- 
hegyen járva , elvégezte házi teen d ő it; jobb 
ügyhöz méltó buzgalommal mosott, vasalt és

súrolt. Anyának pedig páratlan volt. Meleg 
szeretete kiterjedt minden csekélységre és for
rón érző szive mindig a nemeset, az üdvösét 
taiálta fel. Ráadásul kévéssé' beérte. Sohasem 
zúgolódott. Évekig eljárt egy olcsó szövet vagy 
karton ruhában

—  Gyermekeim két kiesi angyalaim 
mindenben anyjuk hasonmásai voltak. Csön
desen es zaj nélkül eljátszottak egy félreeső 
sarokban es a világ minden kincséért sem zajong- 
tak. ha otthon dolgoztam.

Pedig hej, de gyakran lett volna okuk panaszra, 
zúgolódásra! Sokat nélkülöztek, nem egyszer 
koplaltak és bizony rongyosan is jártak .

Plinköst előtti napokban történt, hogylrm ács- 
kám, hatodik évben járó kis szőke boldogságom, 
a sovány ebéd után egy kis félórával, midőn 
még egy sürgős akta kürmölésen fáradtam, 
elém áll.

— Papuskám lelkem, van egy kicsi időd? 
kérdezte csicsergő madárhoz hasonló hangján 
Irmácska.

— A te számodra mindig ju t egy kevés, 
édes szivecském-

— Tudod-e te azt, hogy holnapután pün 
kost lesz /

— Miért kérdezed ? tudakoltam  nem minden 
aggály nélkül

— Berkesék Annuskája fehér ruhát k a p ; azt 
mondja, hogy minden keresztény gyermeknek, 
erre az ünnepre fehér ruhába kell öltözködni.

— Igaza v a n : ez a szokás.
—  Es én . . . nem kapok fehér köntöst, 

papuskám V szól a szegény gyermek, mialatt 
nefelejts szemei esdőleg néztek reám.

Egy hosszú perczig nem voltam képes a 
" 'leletre. Torkom m egtagadta a hangot. Olyan 
szívszorulás félét éreztem  s kicsibe múlt, hogy 
köny nem ült pilláimra.

— Majd megmondom máskor, feleltem végre, 
de éreztem , hogy hangom reszket.

De a gyermek nem nyugodott meg.
— Mikor lesz az a m áskor? kérdezte.

- Holnap, rcbegtem inkább, mint mondtam, 
magamhoz huztam kis csepségem et és forrón 
homlokon csókoltam.

—  Köszönöm, aranyos papuskám , mondta 
egészen felvidulva a kis leány és szökdécselve 
kirepült az udvarra, hogy ott tovább játszók. 
Csengő hangocskája behallatszott a szobába, a 
mint eldicsekedett apró társainak, hogy holnap 
neki is lesz fehér ünneplője.

Csakhogy a  kis jám bor nem is sejte tte, hogy 
milyen nagy ür tátong a ma és holnap között. 
Egy óra, egy perez alatt is mennyi jó és rosz- 
szat hoz a végzet.



szükségleteket. Ezer meg ezer munkás 
keresi meg bennök kenyerét.

Magyarországot megtanulta tisztelni | 
egész^ Európa. Csodálják ezt a lelkes ' 
nemzetet, mely soha sem vesztette el 
czélját, bátorságát, mely még az elnyo
matás sötét korszakában sem csüggedett, 
bízva a szebb, a jobb jövőben.

Méltán fogunk tehát ünnepelni. Buda
pesten, az ország szivében jövő eszten
dőre nyílik meg az országos kiállítás, 
mely hivatva lesz az egész világnak szá
mot adni; az idegenek ezreinek fénye
sen megmutatni: mivé tudott fejlődni 
ezer év  alatt a magyar nemzet.

A budapesti városligetben már is épül
nek inpozáns arányaikkal a szebbtiél-szebb 
kiállítási pavillonok, melyek a különféle 
tárgyakat összhangzó képpé gyűjtve, ma
gukba fogják foglalni.

Az egész ország képviselve lesz ezek
ben. Minden vidéki város, megye bemu
tatja itt terményeit, iparát, productumait, 
mely hű képét fogja nyújtani egész Ma
gyarországnak.

Kívánatos tehát, hogy minden hazafi, 
az ország minden lakosa csüggjön lelke
sülve az ezredéves kiállításon. Buzdúl- 
junk a méltó ügyért, lelkesítsük az ipa
rosokat, vegyenek részt a kiállításon.

Hónapok óta folynak már az előké
születek. a  kiállítási igazgatóság lázas 
tevékenységet fejt ki az ügy érdekében. 
S örömmel registráljuk azt is, hogy az 
előadók a vidéket beutazva, a történelmi 
kiállítás részére is pompás tárgyakra akad
tak

Itt az ideje, hogy a vidék is, különö
sen történelmileg gazdag vármegyénk 
iparossága, nagyobb érdeklődést tanúsít
son. Nem tartjuk elégségesnek azt az 
eljárást, hogy a kiállításban való rész
vételi ívet aláírjuk, hanem ha fejlettsé
günket, elhaladásunkat akarjuk bemu
tatni, már most fogjunk hozzá a kiállí
tandó tárgy tervezéséhez, illetőleg elké
szítéséhez, nehogy később az idő rövid
sége miatt visszakelljen lépnünk. Országos 
ügyről, nagy nemzeti ügyről van szó. A 
mi érdekünk is diktálja, hogy méltó fény- 
nyel ünnepeljük meg nemzetünk ezerévi 
fenállását!

V ő.

VEGYES 1IIREK.
Fegyelmi eljárás beszüntetése Gombos 

József, Tarezal község volt pénziárnolía, a var
megye törvényhatóságához, a községi elöljáró
ság és képviselőtestület, különösen Sponer 
Tivadar és Csendes .lózeef, továbbá id. Andrási 
Dániel által elkövetett visszaélések miatt, to 
vábbá Detki .József és 55 társa által emelt 
panaszok a szabályszerű nyomozat m egejtet- 
vén, — mint bennünket Tarezalról értesítenek, — - 
az alispán a panaszos kérvényeket elutasította 
és panaszlókat a felmerült vizsgálati költségek 
ben egyetem legesen elmarasztalta.

—- Ésözsilip e n g e d é ly e z é s e . Említettük annak
idejében, hogy a bodrogközi Tiszaszabályozó- 
Társulat Lelesz község határában a T iczeparti 
töltésbe elhelyezendő úgynevezett fejszési esó- 
zsilipnek betonból leendő elkészítésére az a lis
pán az előmunk dati engedélyt megadta. Most 
arról értesítik lapunkat, hogy a vizimü létesí
tése véglegesen engedélyeztetett.

Megőrült. S.-A.-Ujhelyben folyó hó 4-én 
az Alsó-Zsólyomka utczában lakó, nagy mihályi 
illetőségű Sárik Mihály napszámoson, a városi 
orvos dr. Szepessy Arnold őrülési roham okat 
konstatált. A szerencsétlent kórházba szállították.

— Párosviaskodás. S.-a-U jhelyben folyó évi 
junius hó 1-én R. S. és L. L. urak között fel
merült lovagias ügy kardpárbajjal intéztetett 
el, melyben R. S- jobb fűién könnyű sérülést 
kapott. A felek nem békültek ki. —  Sz. B. egy
éves önkéntes és R. K. mérnök szóváltásból 
eredő ügyök elintézése végett, szintén párbajt 
provokáltak. Valóban nem tudjuk eléggé kár
hoztatni a  könnyelműségnek eme kinövését s 
a törvény tiltó rendeletének kijátszását. Járvány 
betegség ez, mely ellen radicalis curát a lkal
mazni igen itt volna az ideje.

— Kinevezes. A m. kir. pénzügyminiszter 
Szinetár Endre s.-a.-ujhelyi adótisztet a  siklósi 
adóhivatalhoz ellenőrré nevezte ki

Szegény tanító. Gerzánics János laszto- 
méri tanító panaszt emelt felettes hatóságánál, 
hogy illetményeit nincs ki behajtani. A neve
zett” tanító telettes hatósága a közigazgatási 
bizottsághoz fordult a ez felhívta a nagymihályi 
járás főszolgabiráját. hogy a díjhátralékok be
hajtása iránt haladéktalanul intézkedjék.

Folyó hó l-cn jó fogást csinált sárospataki 
csendőrség. Nevezetesen Csákány Albert, Téglás 
József nevű <Í5. ezredbeli ilt lappangó czigánv 
katona szökevényt és Simka Józsi'f czigány ujnncz 
szökevény! sikerültkézrekeríteniük. < ’zagány októ- 
bertől állott tettleges szolgálatban 1 llgvári. hova 
szintén erőszakkal vitetett mint njoncz szökevény, 
de megunva a komisz kenyeret és mint előadta 

: édesanyját sajnálva, május ti-án mezítláb, hajadon 
fővel éjnek idején a kapufélfának köszönt és ezre
détől megvált. Töredelmes vallomása daczára is 
bekísértetett ezredéhez. Sajátságos az. hogy a 
mennyi körözött csavargó czigánv csak van. az

i mind Patakon akad meg.

_  a i  erdó-benyei Byóflyfürdöhőz vezető út- 
Yonal a helyszíni tárgyalásról felvett jegyző
könyv alapján az érdekeltség csoportosítása, 
valam int az útvonal további kezelése és fen
tartásához való hozzájárulás tekintetében az 
alispán következőleg határozott: 1. Erdő-liénye 
község, a mennyiben az útvonal egész terje
delmében a község határán  vonul és annak 
majdnem 23 része g a z d a  földek között fekszik, 
tehát a község lakosai azt közgazdasági czél- 
ból is használják, az útvonal fenntartásához a 
vármegye műszaki közegei által évről-évre el
készítendő előirányzat alapján term észetben tel
jesítendő közmunka erőnek 33% -val köteles 
hozzájáru ln i; 2- a fürdő-telep mint vállalat tulaj
donosa br. W aldbott Frigyes köteles az útvo
nalon m ár jelenleg meglévő, s még a  jövőben 
létesítendő hidak és átereszekhez szükségelt 
fa- és kőanyagot, az útvonal fentartásához a 
megfelelő fedanyagot a fürdő m ellett lévő saját 
kavicsbányájából kellő m ennyiségben term é
szetben díjtalanul kiszolgáltatni, köteles továbbá 
a term észetben teljesítendő m unkálatok ,l.t" ,,-át 
te ljesíten i: 3. a várm egye törvényhatósági ú t
alapja az útvonalnak m int gyógyfürdőhöz vezető 
általános közérdekű útvonalnak fentartásához 
a term észetben teljesítendő m unkálatok fenn
maradó 3<S'\u-ával járű l hozzá és annak keze
lését a törvényhatóság szakközegeivel lá tja el.

Meghívó. A bodrogkeresztúri ev. r e f  egyház 
1895. június hó lfi-án, az „Isztru l ig e tib e n , 
a templomjavitási alap javára , jótékonyczélú 
táncm ulatságot rendez. Belépti d i j : személy
jegy 1 korona, családjegy ‘2 korona. K ezdete 
d. u. 3 órakor. Kedvezőtlen idő esetén  a mu
latság a „Magyar vendéglő term eiben fog meg
tartatni. Feliilfizetéseket a jótékony cél érde
kében köszönettel fogad s hirlapilag nyugtáz 
az egyháztanács.

A Gesztely község mellett lévő Hernád- 
híd védelm ére építendő sarkantyúk engedélye
zési ügyében a földmívelésügyi m. kir. miniszter 
elvi jelentőségű határozatot hozott, illetőleg 
leiratot intézett a várm egye alispánjához. A köz
érdekű határozatot alább közölvén, olvasóink 
figyelmébe ajánljuk. .A  Miskolcz-gerendai állami 
közúton lévő !). számú Hernád-híd védelm e foly
tán építendő sarkantyúk engedélyezési ügyében 
múlt évi október hó 15-én 877- sz. a. hozott 
közigazgatási bizottsági határozat értelm ében 
a kereskedelem ügyi m iniszter úrhoz felterjesz
tett s általa hozzám á tte tt iratokat a. ide
zárva, oly értesítéssel küldöm le alispán úrnak, 
hogy az em lített ügyben múlt évi augusztus 
hó 25 én 15,538 sz. a. kelt határozatot, mely 
szerint az engedélyezett újabb partbiztosítási 
munkálatok költségeinek viselésére az állam- 
kincstár 92“ G esztely község 3° „ s az érde
keltek 5° -al küteleztettek. érintetlenül hagyom 
s a felebbezöket sérelm eik orvoslása végett a 
törvény rendes ú tjára  utasítom. Mert a fennálló 
gyakorlat értelm ében a hozzájárulási kérdésre 
nézve az 1885: XXIII. t.-cz. 108. §-ának hatá- 
rozmányai irányadók, ezen törvényszakasz sze-

Midön magamra maradtam, kiesett a toll a 
kezemből és homlokomra feszített kezekkel 
gondolkozni kezdtem.

Miként és hogyan javítsak sorsukon.
Mi módon szerezzem meg a fehér ruhács- 

kát és a legszükségesebbet, ami ünnepre még 
a legszegényebb kunyhóból sem m aradhat el ?

Én megelégedtem volna száraz kenyérrel, 
csak nekik, az én báránykáim nak adhattam 
volna kalacsot, csak őket tehettem  volna kissé 
jobb módba.

Hiszen eddig már megkísértettem minden 
lehetőt. Folyamodtam államhoz, vasúthoz, nyil
vános éa magán intézethez és sehol semmi 
eredmény. Mindenütt sovány kilátásba helye
zés, „jövőre tartjuk fel a szerencsét* — féle 
köznapi vigasztalás.

Ezekből nem lehet ruhát venni az elnyűtt 
he lyébe: ezért nem ád a  mészáros húst. a pék 
kenyeret, a fűszeres sót, borsót.

Pedig barátaim, ismerőseim azt mondják, 
hogy tudok valamit, látszik, hogy jártam  az 
iskolába

Jártam  bizony szorgalmasan éB tanultam 
éjjel-nappal Tenger pénzébe kerültem az apám
nak ki valaha gazdag em ber volt és ur „akart” 
lenni. Kevés vagyona volt 3Z uraskodáshoz. 
Egy pár év múltán aztán csak gúnyból nevezték 
úrnak, de az úrhoz a „kopott1' jelzőt ragasztották.

Kár volt neki nem tanulmányozni a bölcsek 
könyvét, melyben világosan az áll, hogy forog

az em ber sorsa, mint a kerek, vagy pereg, 
mint az orsó

Ennek a tudatlanságnak én adtam  meg az 
árát. Az isten az apák vétkeit harm ad-negyed- 
ipiglen bünteti. Legalább ezt mondja a biblia. 
És ez a büntetés rajtam vette kezdetét.

Mikor hantot emeltek atyám kihűlt teste  fölé 
és árván m aradtam, nemcsak földhöz ragadt, 
de pályavesztett ember is voltam. Nem foly
tathattam  ügyvédi vizsgáimat, m ert anyám min
dennapi kenyeréről kellett gondoskodnom. E r
kölcsi kötelességem volt és szívesen íb  tettem.

Dijnok lettem, hogy legalább éhen ne hal
junk. Mar-már belenyugodtam szomorú BorBomba, 
raidón a vén. kíméletlen kaszás újra megzavarta 
életemet. Elragadta anyámat.

A fájdalom mélyen lesújtott, de némi vigaszt 
nyújtott az, hogy szegény anyára végre meg
nyerte a nyugodalmat, melyre ő is, mint min
den Iiító keresztény, vágyva vágyott.

Éppen tavasz volt. A term észet legszebb 
évszaka, az ujjáalakulás procedúrája. A virágok 
nyíltak és illatoztak és a levegő csupa éleny- 
nyel volt telis-tele, édes, szerető anyám ez 
életrehivó időszakban hagyta itt porhüvelyét.

Jó, hogy tavasz volt. Legalább a  téli fel
öltőmért iíaptam néhány forintot és ebből a pénz
ből egy kis sírkövet emeltettem drága anyám 
frissen hantolt sírja felé.

Hogy az emlékezés igaz adóját lerójjani, 
mindennap kilátogattam a temető kertjébe É b

itt a sirok közöt', hol annyi porladó te?' pihent, 
az én szivem uj életre  ébredt.

Mert nem egyedül mentem anyám sírjához.
Mariska velem jö tt, velem ápolta a szerény 

virágokat és velem öntözte azt a kedves sirt a 
tó vizével és könyeivel egyaránt.

Nem ceoda, hogy m egszerettem  azt a leányt. 
De nem az ész tanácsára, hanem  szivem sza
vára hallgattam , midőn nőül vettem  Mariskát.

Amit mi ketten az élet legnagyobb boldog
ságának tarto ttunk, ami bennünket a hetedik 
egekig em elt, azt a Mariskám szülői a leg
nagyobb szerencsétlenségnek tarto tták . Nem 
akarták beleegyezésüket adni házasságunkhoz 
és miután Mariska akaratjuk  ellen is nőm lett
— kitagadták.

Nászszobánkban a garasos faggyugyertya 
égett, de azt szem ünk ragyogása villamos lám
pává varázsolta.

A kitagadás folytán kerültünk ide ebbe a 
faluba, hol a nyomor kisértő rém e folyton 
kerülgetett. M egtörtént, hogy a déli harang 
szóná] még nem tudtam , miből vásárolom  az 
ebédre valót.

Most itt közéig a legszebb ünnep, a pünköst 
ünnepe és én nem tudom, hol veszem a fehér 
ruhát és az ünnepi ebédet. Gondolkozom, tépe- 
lődöm és caak ülök, ülök deszkákból össze
ütött íróasztalomnál.

Végre haragudni kezdtem magamra. Nem 
férfias dolog az a néma türelem  és végnélkül!



beszédre vagy tudományos értekezésre pályá
zatot h ird e t; ez alkalommal millenuiumi egy
házi beszédre hirdetett. Több aprólékos ügy, 
kérdés megbeszélése után a „Rigó“ vendéglő
ben közebéd volt, mely egész estig a legkedé
lyesebb hangulatban tartott.

— Balletelőadások a s.-a.-ujhelyi színházban.
A m. kir. operaház balletszemélyzete, mely a 
vidék nagyobb városaiban körutat tesz — mint 
már említettük, — folyó évi junius 12. és 13. 
két előadást tart a színházban. E bailetszemély- 
zet 14 nőből áll, élükön Zsuzsanics Emília prima 
ballerinával: Copelia, Babatündér, Nap és föld, 
Mignon nagy balletje, Huszár toborzó stb. Hege
dűs Ferencz a m. kir. operaház buffója, Fekete 
domino — Lakund — Lalla Rouek, Bánk-Bán 
operákból áriákat énekel, Radó Rózsika szín
művésznő Férjhez menjek-e, A szórakozott kis
asszony, csupán vígjátékot fog előadni. E Bal- 
lettársuiat eddig Győr, Sopron, Pozsony és 
Debreczenben nagy tetszés mellett működött. 
F. speciális előadásokra felhívjuk a műpártoló 
közönséget — Mint tudomást szereztünk, a 
fenti személyzet városunkat is meglátogatja 
folyó hó 13-án.

— A vizszabályozó társulati töltéseknek a 
belvizek levezetése czéljából szükséges átvága- 
tása iránt, a földmívelésügyi m. kir. miniszter 
egy előfordult esetből folyólag következőleg 
határozott s arról az alábbiakkal értesítette az 
alispánt? *Felvettetvén az a kérdés, hogy a 
vízrendező társulati töltéseknek az összegyülem- 
lett belvizek levezetése ezéljából szükséges 
átvágatása iránti rendelkezés kit illet ? tudomás 
és alkalmazkodás végett megjegyzem, hogy ily 
czélból a töltések átvágatását a társulatok saját 
hatáskörükben teljesíthetik. A mennyiben azon
ban a  társu lat és az érdekeltek közt erre nézve 
nézeteltérés forogna fenn, vagy közvetlen m eg
keresésre és az intézkedési jog a vízjogi törvény 
értelm ében illetékes I. fokú engedélyező ható
ságot illeti meg, ki az érdekelt társulat és a 
hatósági szakértő meghallgatásával a kérelem 
felett h a tá ro z ; megjegyezvén, hogy minden 
esetben, midőn az átvágás elrendeltetik, az a 
társu lat által eszközlendő. Az I. fokú határozat 
ellen fokozatos felebbezésnek van helye. Figyel
meztetem azonban Czímedet, hogy a vízjogi 
törvény 180- §-a csak akkor alkalmazandó, ha 
máskülönben a végrehajtás felfüggesztése nyil
vánvaló veszélylyel jár."

— A s -a.-ujhelyi gyártelepi dal-, zene- és 
önképző-kör által folyó évi junius hó 3-án, a 
Nyúl kerthelyiségében tarto tt nyári táncm ulat
ságon felülfizettek: Gerőcze Pál 50 kr., Roth 
József 1 f  t, Landesmatm Miksa 1 frt 50 kr., 
Frisch Hermann 2 frt, Blumenstein Ármin 1 
frt 50 kr., Bock Imre 2 frt, Abonyi D. Mór 3 frt.

— Rendellenesség- Két zemplénvármegyei fő
szolgabíró eljárása alkalmából vagyunk kény
telenek e nekünk sem igen tetsző szót: rend
ellenesség, használni. Az eljárás nem más, mint 
hogy a hatósági kiadványokon úgynevezett

kézjegyet (stampiglit) használnak, a helyett, 
hogy vennék m aguknak azt a fáradságot, hogy 
sajátkezüleg írnák alá nevüket. Annyival inkább 
elvárhatjuk égési határozottan a kézzel való 
aláírást, m ert a hatósági kiadványoknak úgy
nevezett kézjegygyei (stampigliával) való alá
írása, rendszerint meg nem engedhető; csu
pán azon esetben lehet kivételnek helye, ha a 
személyi viszonyok következtében kényszerhely
zet állana b e ; de ez esetben is a kézjegy hasz
nálatából származható minden visszaélésekért 
az illető személyesen felelős A magyar kir. 
belügyminiszternek 1887. évi 45663. számú 
idevonatko/ólag is elvijeleetőségü határozata 
a következő: „X vármegye alispánja azon 
jelentése nyomán, melyben azon kérelm ét te r
jesztette  elő, hogy T. F. főjegyzőnek, mint az 
alispán törvényszerinti helyettesének idegbaj 
folytán bekövetkezett karbénulására való tekin
tette l az, hogy a kiadványokat eredeti aláírás 
helyett, nyomott kézjegygyei (stampiglia) lá t
hassa el, értesítem, hogy habár a kézjegy hasz
nálata, tekintettel az abból könnyen szárm az
ható inconvenientiákra, általában meg nem 
engedhető, ezúttal azonban tekintettel a kény- 

j szerhelyzetre, s annak kikötése mellett, hogy 
j a kézjegy (stampiglia) gondosan zár a latt fog 

tartatni s a főjegyző kiválóan fog ügyelni arra, 
hogy a kézjegy illetéktelen használata által sem
minemű visszaélés ne történjék, kivételesen 

| megengedem, hogy a főjegyző karja állapotának 
| megjavulásáig az aláírásokat saját felelőssége
I m ellett kézjegygyei tejesithesse, megjegyezvén 

azonban, hogy a pénzek átvételét es a pénz 
kiutalványozásokat ezentúl is sajátkezű aláírá
sával köteles a főjegyző eszközölni. Egyébiránt 
megjegyzem, hogy oly kiadványok, melyeknek 
nem kell törvényszerint szükségképen az alis
pán vagy főjegyző által aláírva lenniök, ezen 
kényszer helyzet ideje alatt az aljegyző által 

| is aláírathatnak." Ebből tehát egészen világos, 
hogy a kézjegy használata csak kivételesen van 
megengedve. Kérdhetné valaki, hogy hátha 
idegbénulás következtében ez a kényszer hely
zet csakugyan beállott a jelen kérdéses esetben 
is. Egész határozottan kijelenthetjük, hogy e 
kérdéses esetben semmiféle ok nincs a kivé
telre. A gyanú ugyan távol van tőlünk: de 
minthogy közügyről van szó, féltve kell mind
nyájunknak az igazságot őriznünk. Vájjon nem 
történhetik e meg az iiyen kézjegy használata 
m ellett az, hogy a főszolgabíró uraknak meg 
csak tudomásuk is alig-alig van egy már-mar 
elintézett ügyről Mert ha komoly tudomások 
van. akkor foglalkozniok kellett az ügygyei; 
ha foglalkoztak, akkor nem is nagyon hosszú 
nevüknek leírása már sokkal több fáradságuk! i 
nem kerül. Kérjük tehát a főszolgabíró urakat, 
legyenek szívesek kézjegyüket múzeumukba el
tenni s elővenni pennájukat s a  kiadványokat 
azzal irni alá. Sokkal nyugodtabbak leszünk s 
kéziratukban jobban fogunk gyönyörködni, mint 
kézjegyüknek máskülönben elég csinos lenyo
matában. Zemplénmegye tisztviselőihez a ko- 
moly éB fáradhatatlan munka illik._______

rint pedig a közigazgatási útou hozott határo
zatok érdem e ellen felebbezésnek helye nincs. 
Mert, továbbá semmiségi ok a jelen esetben 
fenn nem forog, a mennyiben az eljárás során 
a törvényes követelmények behozattak. Az állam
építészeti hivatal által a munkálatok elrendelése 
ellen em elt kifogás figyelembe nem vehető, 
minthogy a balparti partrongálások megaka
dályozása végett szükséges sarkantyúk kiépí
tésének, illetőleg a partrongálások m egaka
dályozása czéljából szükséges munkálatok kivi
telének kötelezettsége m ár előzőleg a kincstárra 
hárítta to tt s csak a jog tarta to tt fenn részére, 
hogy az érdekelteknek haszonaráuy szerinti 
hozzájárulását az engedélyezési eljárás kereté
ben biztosíthassa. Ugyancsak alapnélküli a hozzá
járu lásra kötelezett egyes érdekeltek azon kifo
gása is, hogy amennyiben az engedélyezett 
sarkantyúk a híd feletti biztosítási munkálatok 
káros hatásának ellensúlyozására szolgálnak, 
azok költségei egyedül csak a kincstár tértié
ként jelölhetők meg, minthogy a kincstár nagyobb 
védelm et biztosítani nem köteles, mint a mely 
a sarkantyúk létesítése előtt fennállott s miután 
a jelenlegi biztosítási m űveletek következtében 
tényleg nagyobb fokú biztosság áll elő, ezen 
uagyobb fokú biztosság az érdekeltekre a múlt
tal szemben mint előny jelentkezik s ezen előny 
az, a mi az egyesek hozzájárúlási alapját képezi. 
Felhívom alispán urat, hogy erről az érdekel
teket értesítse s a továbbiak iránt intézkedjék."

— Ev. ref. lelkész értekezlet. Folyó hó 4-én 
Király-Helmeczen 22 ev. ref. lelkész tarto tt 
értekezletet Keresztúry József semjéni lelkesz 
elnöklete alatt. Rendszerint a gyakorlati életbe 
vágó kérdések vitattatnak meg az efajta érte
kezleteken, avagy egyik-másik — egyetem es 
egyházat érdeklő — fontosabb kérdést is tá r
gyalás alá vesznek, hogy így az egyes lelké
szek annál könnyebben s határozottabban fog
lalhassanak állást. —  Ez alkalommal a bodrog
közi lelkészek csupán egyházmegyéjük ügyei
vel foglalkoztak határozottabban és kimerítőb
ben. A fontosabb ügyek a következők voltak: 
A nem rég elhunyt, sok kiváló tulajdonsággal 
ékeskedő Kopré Ferencz esperes emlékére 
ünnepély-rendezést fog az értekezlet a hivatalos 
egyházm egyétől kérni. Az egyetem es honi ref. 
egyház orsz. lelkészi özv.-árva-gyám intézetet á l
lít fel a jövő 1896. évben ; és így a megyénkint 
alakúit e nemű intézetek feleslegesekké válná
nak, részint azért, m ert egy lelkész kettőnek is 
tagja nem lehet. Ennél fogva a zempléni ref. lel
készi özv.- és árva-gyám tár is feleslegessé vált. 
Meg is állapodott az értekezlet, hogy a feloszla
tá s t fogja ajánlani a hivatalos egyházmegyének, 
még pedig úgy, hogy minden lelkész az általa 
befizetett összeget kamatostól együtt vissza
kapja : azok az özvegyek pedig, kik m ár eddig 
is  jogigényt tarthatnak az intézményhez, a mél
tányosság szerint, a közmegegyezés alapján 
nyernek végkielégítést. A értekezlet továbbá 
elhatározta, hogy évi 1 frt tagsági díj mellett 
könyvtárt fog alapítani s évenkint egy egyházi

reménykedés. Ennek már egyszer végét kell 
szakítani.

De hogyan, miként ?
Ki a levegőre, ki a szabadba I Ott künn

tisztult agyam ba talán beleszáll egy mentő
gondolat.

A kavicsos udvar közepén játszottak a gyer
mekek. Kis Irmácskám úgy el volt merülve 
já tékába, hogy csak későn vett észre. Majd
nem a kapunál állottam, midőn megszólított.

— Hová mégysz, papuskám ?
— Csak megyek . . • megyek, szivecském.
— Talán fehér ruhát hozol?
— Imádkozzál, kicsi szentem, hogy fekete

ne le g y e n ! törtem  ki félig önkívületi állapot
ban és elrohantam .

Valami különös vonzás a templom felé raga
dott. A kis falu ódon temploma olyan kies
helyen állott. A vén tölgyek és akáczfák vet
ték körül és ezek gallyai olyan hivogatólag susog
tak , hogy szinte hiva-hivták a hívőket az Isten 
hajlékába.

Kn is beléptem , kiakartam  üldözni a rövid 
utón fejem be repült gondolatot, öngyilkos akar
tam  lenni.

Minden mentő gondolat a pillanat szüleménye 
és én a m egsem isülést mentőmnek hittem Ha 
elköltözöm az árnyékvilágból az özvegy és 
árvák irán t talán könyörületes lesz az eddig 
kőszívű apa. Magahoz veszi őket. nem fognak

többé nélkülözni, meglesz a fehér ruha és 
tudni fogják mikor van ünnepnap.

A templom ivei alatt is ez a gondolat kerin
gett agyamban. A zsebembe rejtett pisztolyt, 
mint valami kedves tárgyat szorongattam. F el
mentem egész az oltárig és ott összekulcsolt 
kezekkel hőn imádkozni kezdtem. Az ima szavai 
azonban ónsulylyal nehezkedtek reám. Nem 
bírtam bevégezni, m ert a szivem sajgása, nagy 
fájdalma nem engedte.

Mintha kergettek volna, úgy futottam  ki a 
templomból, de csak egy vén tölgyig bírtam 
szaladni, mert ott egy pádra majdnem lélek- 
zet nélkül lerogytam. Nagy keserűségemben 
újra az öngyilkosság fészkelte magát bensőmbe. 
A hideg' csövet már homlokomnak szögeztem, 
ekkor a másik kezem valami hideg tárgyat 
érintett. Felemeltem. Krisztus keresztre feszi
te tt képe volt. Egy kis aranykereszt az olva
sónak elszakadt darabjaival. A kereszt hátán
H. I-  hetük voltak vésve. Hóry Lajos. Jól ismer
tem Gazdag földbirtokos volt. Ez csak az övé 
lehetett. Más ilyen névvel kezdődő em ber nem 
lakik a faluban.

Mióta özvegy, rendesen ide szokott járni imád
kozni. Ez talán nejéé lesz. Elviszem hozzá. 
Hiszen csak a szomszédban lakik.

Elmentem.
Nagyon mogorván fogadott, de mikor meg

mondtam, hogy mi hozott ide és odaadtam neki 
a kis keresztet, teljesen megváltozott.

Csakugyan nejéé volt. Az egyetlen emlék, 
ami reá  em lékeztette, m ert mielőtt meghalt, 
eltávozott tőle és minden legcsekélyebb tár
gyát magával vitt. Mikor elbeszélte milyen bol
dogtalan volt és mennyi csalódáson ment ke
resztül. megszántam és sírtam. Együtt sirtunk.

— Miért sir ön uram ? kérdé tőlem.
— Siratom az ön sorsában a magamét, felel

tem őszintén.
— Tehát önnek sincs senkije ? Fgy-e bár 

az fá jó ?
— Talán az fájóbb, ha van családunk és 

küzdeni, szenvedni, nyomorogni látjuk.
— És az ön családja nélkülöz? tudakolta 

részvétteljesen Hőry.
— Nélkülöz és nyomorog az én élhetetlen

ségem miatt.
— Beszélje el élettörténetét, mondta majd

nem kérő hangon.
Elbeszéltem. Frázis nélkül, egyszerűen.
— Nagyon megindító és a való életet tárja  

elém. Ön és családja nem fog többé nyomo
rogni. Önzetlen pártfogója leszek. A karja?

Elfogadtam a könyvelői levelezői állást bir
tokán és azóta a legszebb angyal, az elégült- 
ség házunkba költözött.

A kis kereszt, a megváltó szent képmásával, 
megváltott bennünket szegénységünktől. De 
legjobban örültem annak, hogy kis leánykám 
a pünköst ünnepére fekete ruha helyett fehér 
ruhát kapott. Nemo.



IRODALOM.
* Az egység és többség tana a büntető jog

ban (Egy büntetendő cselekmény és bűnhalm a
zat) czim alatt dr. Finkey Ferencz sárospataki 
jogakadémiai nyilv. rendes tanár) tollából |egy  
13 ' „ ives mű jelent meg a napokban. A csi
nosan kiállított mű a sárospataki ev. ref. fő
iskola nyomdáját dicséri, .^ra e vaskos kötet
nek 1 frt 20 kr. Bővebb ismertetéséről gon
doskodunk. Ajánljuk e nagyszabású tanulmányt 
olvasóink szives figyelmébe.

* A müveit egyéneknek, legyen az hölgy vagy 
ur, teljesen felesleges érdeklődését a „Képes 
Családi Lapok*-ra felhívni. Hiszen nincs talán 
Magyarországon olvasni szerető ember, ki a 
„Képes Családi L apok“-at ne ismerné. — Tudja 
mindenki, hogy e lap nemcsak a legjobb, de 
a legolcsóbb szépirodalmi és ism eretterjesztő 
lapok egyike. — Minden számában hoz elbe
széléseket, rajzokat, humoreszkeket, és három 
regényt egyszerre. — A „Képes Családi La
p o k é b a  úgy a régi, mint a fiatal gárda irói és 
költői dolgoznak. — A „Képes Családi L apok“ 
előfizetési ára egy egész évre 6 frt, félévre
3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr, m elyet legczél-

szeriibben posta utalványon a kiadóhivatalba 
Budapest vadász utcza 14. sz. alá kéretik kül
deni. —  Mutatvány számokat ingyen küld a
kiadóhivatal.

• A Magyar-román Szemle (Ungaria) áprilisi 
füzetének tartalm a : A vallás-unió kérdéséhez. 
(Vege.) Román szavak a magyarban. — 
Magyar szavak a románban. — Sinkay György 
élete és munkái. — Classicus elemek a román 
népköltészetben (Vergilius alvilága.) — A román 
nép hitvilágából. (Folytatás.) Az élósdiek. — 
Egy jeles román kritikus. — Az Avas és avasi 
népszokások. —  Irodalmi szemle. Egy hami
sítvány. — Könyvészet. — Szerkesztői üzene
tek. Ajánljuk az életrevaló vállalatot olvasóink 
figyelmébe. Előfizetés egy évre 6 frt, félévre
3 frt. A pénzkiilclemények Kolozsvárra külden
dők Moldován Gergely egyetemi tanárhoz, mint 
kiadó tulajdonoshoz.

* Az iparosok olvasatára 7—8 füzete Tet- 
m ayer Károly ipariskolai igazgató tollából a gőz
kazánok kezeléséről czim alatt 90 oldalon 21 
szöveg közé nyomva s 4 oldalnyi kőnyomata 
ábrákkal jelent meg. Miután az Iparosok Olvasó
tára foglalkozni kíván az ipari élet minden 
ágával a gyáriparral úgy, mint a kézműiparral 
s mig egyrészről népszerű modorban tárgyalja 
mindazt amire az iparos osztálynak művelő

dési szempontból szüksége van, másreszrö 
mert tágyalja a szakképzés terjesztése czéljábü 
az ipartechnikai kérdéseket s mint azt a mos 
m egjelent kettős Tűzet is igazolja, örömmé 
üdvözöljük a Lampel Róbert (W odianer F. é 
fiai) ezég azon áldozatkészségét, hogy e terei 
nemcsak ígéretet tesz, hanem azt beváltani ii 
törekszik. 8  azon körülmény, m elyeket az ipa 
minden gőzteleppel szemben érvényesíteni kény 
telen, a melyek tekintetében az kielégítést kerei 
és a technika fejlettségének megfelelő bizto 
sítékokat igényel, e két jelszóba foglalhatók 
össze : üzemi biztonság és takarékosság. Hogj 
valamely kazánüzem e kettős irányban joggá 
érvényesülő igényeket kielégíthesse a gőzka
zánnak elengedhetetlen előfeltétele a szerke 
zeti minősége. E tárgyat óhajtja a mű ismer
tetni s ez okból kiterjeszkedik a gőzkazánok 
üzemének vezetésére, annak szakszerű felügye
letére, illetőleg kezelésére. Mint e téren  úttörő 
szakm unkát különösen kazántulajdonos olva
sóinknak ajánljuk m egszerzés végett. — A 9. 
füzet dr. Pechány Adolf tan ár kitűnő tollából 
„Iparos káté" címmel — je len t meg, mely az 
iparos tanonczokról, az iparos segédekről, az 
önálló gyárosokról, az iparos az életben stb. feje
zetek alatt ad kimerítő, tanulságos im ertetést. 
Egyes fűzet ára  30 kr.
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