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H e ly b e n  házhoz h o rd v a  és v idék re 
postai m egkü ldésse l:

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

Egyes szám  ára  10 kr.

H ird e té s e k e t  ju tá n y o s á n  s z á m ítu n k .

H ivata los h irdetm ények  100 szóig 
1 fr té rt közöltetnek.

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

H ird e té sek e t s előfizetéseket felvesz 
L audesm ann  M. könyvkereskedése 

S .-a.-U jhelyben .

SATORALJA
Zem plénvármegye közérdekeit képviselő hetilap.

Megjelenik minden szombaton.

SZERKESZTŐSÉG
ÉS

KIADÓHIVATAL
hova a lap szellemi részét illető 
közlem ények s az előfizetési pénzek , 
h irdetési kéziratok s d ijak  és a  lap 
szé tküldésére vonatkozó fe lszó lalá

sok intézendők : 
Sároapatak, Kovács-uira 175. ■*.

K éziratokat nem  adunk  vissza.

B érm entetlen leveleket nem  fo
gadunk el.

N yilttér m iuden  sora 20 kr.

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

STEINFELD JENŐ.
TÁ R S -S Z E R K E SZ T Ű  :

R É Z  L Á S Z L Ó .

A kisgazdák hitelkérdése.
( + )  Ha méj^án feljavulhatnak hazánk 

nagy s l^öíépbirtöfeasa? a hitel elégtelen
sége m iah,/'ug.y-^ítit tegyenek kisbir
tokosaink, kikrőT semmTkép sincs gon
doskodva ? Gondoskodni kell tehát a bir
tokosi osztályról. Még inkább előtérbe lép 
az e részbeni gondoskodás szüksége, ha 
tekintetbe veszszük, hogy ez osztály, mely 
számánál s a kezein levő terűlet nagy
ságánál fogva egyike a legtekintélyesebb 
néposztályoknak s a legtöbb vagyont kép
viseli ; melyre az összes hazai őstermelés 
oroszlánrésze nehezedik, melynek emel
kedése s jólététől, gazdasági rendszerének 
javításától várjuk közgazdasági állapotaink 
javulását, mely a mezőgazdaság fejlesz
tése által megvetheti Magyarország ipar- 
fejlődésének alapját: ez az osztály terhes 
adók s alacsony gabonaárak súlya alatt 
görnyedez és nem csak befektetési tőkével 
nem bír, hanem a megélhetés eszközeit 
is alig képes megszerezni magának és 
adósságok miatt a tönkremenésnek, a 
pusztulásnak megy elébe.

Segélyt kell nyújtani a gazdáknak, ter
mészetesen nem könyörsegélyt; a hónuk 
alá kell nyúlnunk, hogy el ne bukjanak, 
de ne adjunk nekik inségkölcsönt, mert 
ilyesmivel, múlandó hatása miatt czélt 
nem érünk. Olcsó, könnyen igénybe vehető 
és megerőltetés nélkül visszafizethető köl
csönök lehetőségét nyujtsuk közbirtoko
sainknak. Távol vagyunk attól, hogy a 
hitelnyújtást valami gyökeresen orvosló

gyógyszernek tekintsük. A hitel még nem 
ad meg mindent. Áldásos hatását azonban 
tagadni nem lehet. A hitel kétélű kard. 
Igen áldásos lehet arra, a ki azt később 
jutalmazó beruházásokra használja fel. 
Az úgynevezett konzumptiv hitel, ha még 
oly kis mértékben vétetik is igénybe, csak 
romlásra szolgálhat; ellenben a produktív 
hitelnek jó számítás és okszerű gazdál
kodás mellett üdvös eredményei sohasem 
maradnak el, előbb-utóbb bőven jutalmaz.

Hiába igyekszik a magyar kisbirtokos 
saját jövőjének biztosítására, a hazai, 
mezei gazdasági állapotok emelése, továbbá 
adózó erejének növelése ezéljából új ala
pokra fektetni gazdaságát, mikor a mind
ezeket feltételező gazdasági rendszer beho
zatalára a szükséges eszközt — értjük 
a pénzt —  meg nem kaphatja. Nálunk a 
kisgazdák pillanatnyi megszorulása esetén 
senki sem segít. Más államokban, hol a 
reálhitel jól van szervezve, ily esetekben 
az úgynevezett „credit agricola" roppant 
hasznára van a gazda-közönségnek, mert 
ellátja azt az egyes termelési ágak meg
kezdéséhez vagy folytatásához szükséges 
előleggel, —  melyet aztán a nagyobb 
jövedelemből részletenkint könnyen vissza
fizethet.

Nálunk a kisgazdák legfőkép a nyári 
időszakban, a mikor már nincs mit elad- 
niok, jutnak a leggyakrabban pénzzavarba. 
A jövő termés reményeivel állnak szem
ben, de nem képesek a folyó kiadásokat 
viselni s a még szükséges megmunkál- 
tatást elvégeztetni. Ilyenkor olcsó hitel, 
úgynevezett avance-ok könnyen segíthet

nének rajtok s nem kellene még álló 
terméseiket lekötniük vagy olcson eladniok.

Segíteni kell tehát a bajon annál is 
inkább, mert napról-napra hangosabbak 
a panaszok, mindinkább érezzük égető 
szükségét mezőgazdaságunk ápolásának. 
A kisbirtokos és földmívelő osztály a 
magyar birodalom népességének egy har
madát képezi; ennek legfontosabb érde
keit felkarolni annyit jelent, mint az ország 
anyagi jólétét elősegíteni s összes köz- 
gazdasági állapotainkat biztosabb alapokra 
fektetni. Ezt azonban csak úgy érhetjük 
el, ha a jelenkor egyik jelszavát: az 
önsegélyt írjuk zászlónkra, s annak segé
lyével megteremtjük azt az eszközt. —  
melyre oly nagy szükségünk van.
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Meg) citii anyaköny vvezetoi.
A nagyiuóit. in. k. belügyminisztérium f. hó

17-ón nevezte, ki a zemplénmegyei anyaköuyv- 
vezetőket. Ez anyakönyvvezetők, kivéve a uagy- 
kövesdi keriiietuek (melyre nézve a bodrog-szerda- 
helyi anya könyvvezető van megbízva) anyaköuyv- 
vezetőjét, valamennyien föl vannak ruházva a 
házassági ügyekben való anyakönyvvezetés, illetőleg 
a házasságkötés körül való közreműködés jogával 
is. Megjegyzés: A kinevezett anyakönyvvezetők 
neve után zárjelben feltüntetett kerület azon szom
széd auyaköuyvi kerület neve, melyre nézve ezen 
kinevezett anyakönyvvezető az ottani anyaköny v- 
vezető saját személyére, házastársára, gyermekeire, 
vagy szüleire vonatkozó anyakönyvi teendők vég
zésével van megbízva Ott, ahol az anyakőuyv- 
vezetőuek helyettese nincsen, vagy ha van is, de 
házasságkötéssel nincsen megbízva, azon szomszéd 
anyakönyvi kerület, amelynek auyakönyvvezetője 
az előbbi anyakönyvvezető saját személyére, házas
társára, gyermekeire, vagy szüleire vonatkozó anya-

A mai levegő.
—  A »S á t o r o l j a *  e re d t ti tárcrá ja .

Kiln bolyongok a fekete, sőt ót éjszakában kere
sek egy csillagot, de nem találok.

Nincs egy parányi fény sehol, csak eső hull 
szomorúan, csendesen, meg valami fojtó, nehéz 
pára úszik felettem a levegőb en. . . .

Egy jogbölcsészeti théma feletti vitát fejeztünk 
be épen, mikor az alacsony, beszédes szemű jog
gyakornok kö/,zenk term ett egész váratlanul.

Talán már ismét a corpus juris bástyáit dönge
titek — szólt szokott gúnyoros hangján; halljátok 
fiúk: sokkal okosabbat mondok nektek.

Tudom, hogy a hol Lengyel Feri ott van — 
más szóhoz úgy sem juthat, hagytuk beszélni.

Pergett a nyelve sebesen, mint a szélkelep. 
„Ismeritek a Lövy Náthánt?* De hogy ne ismer
nétek ? Haza jö tt a lánya, a Kézike —maga mondta

nekem az öreg, hogy hívjak vendégeket, kóstoljuk 
meg a borát s nézzük meg Kézikét.

Most az egyszer Feri indítványa egyhangúlag 
elfogadtatott s megindultunk: „A hét ifjúhoz' czítn- 
zett kevésbbé látogatott korcsmába.

A korcsma üres, elhagyatott volt. A hosszú fehér 
lóczák unalmasan nyújtóztak végig a szobán, mintha 
egyhangúnak találnák a folytonos tétlenséget. Az 
öreg Náthán felvetette az aszta'végről, gondba me
rült. redőzött homlokát, hogy megtudja okát a 
szokatlan cst-udzavarásuak. Nyúlánk, sovány arcza 
mosolyra nyilt, beesett szürke szemeiben felvillant 
egy halvány reszkető sugára a reménynek, mikor 
meglátta a tekintélyes kompániát, majd Ferire vetett 
egy hosszú hálás tekintetet.

Pár perez múlva már ittuk az öreg émelygős 
rossz borát, hogy szinte a hátunk borsózott belé.

A bora ugyan fatális, szólt egyik czimbora. — 
S ha a lánya is ilyen, engem bizony nem lát itt 
többet öregem!

Lövy Náthán morgott valamit a fogai közt, vé
gig simította párszor megfakult szakálát s aztán 
jelentős pillantást váltva, kifordult a konyhára nyiló 
nehéz tölgyfa ajtón.

Csaknem félóra telt bele, mire visszakerült. Nem 
egyedül jött. Sugár termetű, barna leányt bocsá
tott, jobban mondva — tolt be maga előtt.

Mindannyian megbüvölve ugrottunk fel a szép 
jelenség láttára.

Oh, de milyen szép is volt akkor az a lány!
Tojásdad olaj barna arczán halvány, fehéres sap- 

padtság ömle el, örökké ragyogó bogár szemeiben 
a gyermekies szűzi félelem reszkető lángja lobo
gott; kicsiny, dobogó kebele sebesen hullámzott, 
barna pepita ruhája meg meg rengett r a j ta : min
den tagján hideg borzongás futott végig, a szíve 
pedig el-elszorúit a félelemtől.

Miért nem köszönsz az uraknak, leányom — szólt 
az üreg szemreháuyóan ?

Egy halk. alig hallható -jó napot" rebegett, 
aztán ott állt sokáig, pirúlva. szótlanul.

A íiúk pajzánul mosolyogtak, bókoltak neki, ő 
zavarában mit sem tudott felelni, csak azt vettem 
észre, hogy kétszer is meguedvesedtek ragyogó sze
mei s egy egy tiszta égő könnycsepp pergett le 
arczán, gyorsan, sebesen.

Az nap nem soká mulattunk, a társaság, egyikünk
nek is, másikuuknak is dolga akadván, hamar szét
oszlott, ki-ki hazafelé vette útját.

Már felén mentem a fontról levezető „kis harang* 
u tó inak  az esti csöndben, még mindig hallottam 
Fenék elégült kaozagását, a mint a szép Kéziről 
beszélgettek tréfálva, enyelgve.

Elkezdtem gondolkozni én is, természetesen a 
központi gondolat Kézike volt s minél tovább rae-



könyvvezetői teendők végzésével van megbízva,
tdrjelben és dóit betűkkel van megjelölve. Az 
anyukönyvvezető helyettesek jelzésére a h. betűt 
használjuk.

A kinevezett anyakönyvvezetők a következők:
1 a sátoralja-ujhelyi kerületbe biró Gaizler 

József szolgabíró, tb. főszolgabíró, Ii. Kapás Aurél 
vmegyei Írnok, tb. ellenőr (Kis-Toronya, Mikó- 
háza): 2. a sárospatakiba Szabó Zsigmoad ügyvéd, 
h. Batta József jző íTrauconfalva, Bodrog-Halász);
3 a sátoralja-ujhelyvidákibe Csákó Imre városi 
aibíró és kőzgyám, h. Valkovszky Elek pénztári 
ellenőr; 4. a kis-toronyaiba Csehv Péter urad. 
tiszttartó (Legenye) (Sátoralja-Ujhely) : 5. a inikó- 
házaiba Visnyey Zoltán körjző (Sátoralja-Ujhelu) ;
6. a legényeibe Kovács Ödön körjző (Nagy K'ázmér) 
(Ki* T oronyi); 7 a nagy-kázméribe Orosz Péter 
közs. biró (Legenye); 8. a bodzás-ujlakiba Stefancsik 
József körjző (Céke) (Velejte): 9. a oékeibe Horváth 
János körjző (Ladmóc) (Bodzás-U jlak); 10 a 
velejteibe Argvelán Miklós körjző (Bodzás-Ujlak)
(Legenye):

11. a ladmóciba Haraszthy Vince körjző (Céke);  
a trauconfalvaiba Kolozsv Ferenc körjző (Sáros- 
P atak); !3. a bodrog-halásziba Turián Gábor
körjző [Sáros-Patak); 14. a szerencsibe Mester 
Ist'.án síolgabiró, h. Szőke József járási Írnok; 
16. a mádiba Illésházy Endre közs. jző (Mező- 
Zombor) (Mező-Zombor); 16. a mező-zomboriba 
Hubav Miklós közs. jző (Mád) [Mád). 17. a 
tállvaiba György István közs. jző (Ond) (Ond): 
18.' a monokiba Marikovszky Béla (Szerencsvidék) 
(Szerenesvidék) 19. a megyasszóiba Jászay Zoltán 
közs. jző (Csanálos) (Csanálos) . 20. a gesztelyibe 
Batta István közs. jző ÍHernád-Németi) (Hernád- 
Néiveti l ,

2; a hernád-németibe Jászay Pál közs. jző 
(Geszteiv) (Gesztéig); 22. a sajó-kesznyétembe Szo- 
boszlay i.ajos közs. jző ( T.-Lue), 23. a tisza- 
luciöa Palumbí Gábor közs. jző (Sajó-Kesznyéten) 
(Sajó-Kesznyéten); 24. a takta-harkányiba Mátray 
Sándor közs. jző (Takta-Szada) (Takta-Szada); 
25. A takta-szadaiba Sziics István közs. jző (Takta- 
Harsány; (Takta-H arkány): 26. a szerencsvidékibe 
Csata Miklós közs. jző (Monok) (Monok), 27. az 
oadiija Sáray Béla körjző (Tállva) (Tállya) 28. a 
sajó-hic véffibe Pető Dániel körjző (Girincs) (Girincs) ; 
29. a girincsibe Marikovszky Bertalan körjző (Sajó- 
Hidvég, (Sajó-Hidve'g) ; 30. a csanálosiba Légrádi 
József körjző (Megvasszó) (Mcgyassző);

31. a tokajiba Kudász Kálmán közs. jző, h. 
Fizessen Péter oki. jző (Tarczal, Erdő-Bénye); 
32 a tarczaliba Hubai Kálmán közs. jzfl (Tokaj) . 
38 az erdö-bényeibe Juhász lános közs jiő  {Tokaj ) . 
34. a bodrog-kereszturiba Belánszky Gyula közs. 
jző (Olasz-Liszka): 36. az olasz-lis/kaiba Pornárfy 
Gyn'ia fBodrog-Keresztur, Bodrog-Olaszi) (Tolesva); 
3H. a tolesvaiba Búza Miklós közs. jző, h. Tóth 
Miklós oki. jző (Olasz I.iszka, Erdő-Horváti); 37. 
az erdő horvatiiba Kása Mihály körjző (Tolesva). 
38 a bodrog-olasziiba Sanger Árpád urad. tiszt 
{Olasz-Liszka) ; 39. a király-helmcezibo Jelenek 
Gyula szolgabíró, h. Dobé István közig, gyakornok 
(Perbenvik, Lelesz, Szentes); 40. a perbenvikibe 
Kanta Vilmos körjző (K.-IIeltnecz.)

41. az agárdiba Korchma Menyhért körjző. h 
Mezev Jenő sjző; 42 a kis-tárkáuyiba Hatvani 
Ferenc magánzó, volt tanító (Bély) ( fíély) ; 43. a

rengtem, annál szebbnek tfint fel előttem az a kar
csú. barna zsidó lány. PiroB ajka, piczi rózsás szája 
önkénytelenűl egy sóhajt csaltak ajkaimra „heh 
jó volna megcsókolni I* De már a másik pillanat 
bán előttem állt a remegő lány, szemében a fáj
dalom könnyével, mintha fenyegetne is, mintha 
esdekelne is.

.Istenem, abban a könnyben nekem ia van ré
szem, azt a fájdalmat én is okoztam '*

Csak sokára és nehezen jött álom szemeimre.

Még két, este voltam Réztkénél együtt a (iákkal, 
azután egy hétig arra se mentem.

Nem tudtam volna nézni a szegény leány kí
nos vergődését, mikor a jókedvű társaság kissé 
neki melegedve, nem igen válogatta mog a kife
jezéseket. sőt egyik másik egy-egy szerény ölelést 
is megpróbált koczkáztatni, óh, ilyenkor szegény 
lány igen-igen szenvedett.

N'agvtjn meleg volt A júliusi nap forró sugarai 
perzselóen égettek, mint valami láva folyam zúdult 
ai emberre a sziporkázó tüzkéve.

bélyibe Vischán József körjző (Kis-Tárkány) (Kis- 
T á rk in y ); 44. a leleszibe Loy János körjző 
(K irály Helmecz); 45. a szentesibe Tárczy Ferenc 
körjző (Király-Helmecz) 46. a radiba Kemechey 
László körjző, b Kemechey Béla sjző; 47. a 
bodrog-vécsibe Kozma Mihály birtokos (N agy- 
Kövesd); 38. a nagy-géresibo Szentkirályi Lajos , 
körjző (Kis Rozvágy (Kis Rozvágy); 49. a kis- 
rozvágyiba Pataky József áll. tanító (Nagy-Géres) ; 
(Naqy-Géres) ; 50. a nagy-kövesdibe KnopHer Adolf ! 
körjző (csak szül. és hal. anyakönyvet vezet, a 
házassági anyaköuyv vezetésével a bodrog-szerda- 
helyi anyakönyvvezető vau megbízva), h. Korányi 
Árpád sjző (csak a születési és halotti anyakönyv 
vezetésével van megbízva) (Bodrog-Vécs és Bodrog- 
Szordahely);

51. a bodrog-S'ierdahelyibe Sebeczky Győző közs. 
tanító, (meg van bízva a nagy kövesdi anyakönyvi 
kerületben a házassági anyakönyv vezetésével), 
(Nagy-Kövesd); 52. az alsó-bereckiibe Olchváry 
Miklós körjző. h. Berecz Károly áll. segély, közs. 
tanító; 53. a kis cigándiba Galambos Ödön körjző, 
(Karád), (Karád), 54. a karádiba Szépkuthy Ede 
sjző, (Kis-Cigánd), (Kis-Cigánd): 55. a gáiszécsibe 
Pekáry Géza körjző, h. Pásztélyi Gusztáv aljző, j 
(Gálszécsvidék); 56. a gálszécsvidékibe Andrej- í 
kovits Pál áll. igazg. tanító, (Gálszécs) . 57. a 
magyar-izsépibe Csiszár Mihály körjző. (Nagy- 
Azar), (Pelej'é), 58. a nagy azariba Győri Béla 
körjző. (Pelejte), (Magyar-Izsép) . 59. a pelejteibe 
Sztaukai József közs. bíró, (Magyar-Izsép), (A’agy- 
A za r); 60. a tőke-terebesibe Rácz János körjző, 
(Hardicsa), (Hard'esá\

61. a hardicsaiba Dvorszky János sjző (Tőke- 
Terebej), (Töke-Tercbes <. n'J. a visnyóiba Balog 
Pál körjző, h. Dulo.nba Miksa sjző, (Techne, Vécse); ;
63. a parnóiba Benyovszky Ferenc körjző (Vécse):
64. a vécsei betöltetlen, (Parnó), (Visnyo'); 65. a 
technaiba Benyovszky Ernő sjző (V isn yá ); 66. a 
nagy mihályiba Nemes Sándor szbíró, h. Szladek 
József közs. b író ; 67. a nátafalvaiba Zapotovszky 
Péter körjző ( Őrmező); ii8 az őrmezői betöltetlen, 
(Nútafalvai. (N ita fa lva ); 69. a rákóciba Rozgonyi 
F’erenc körjző (Alsi-Hrabóe); 70. a málcaiba Dutkay 
István körjző, (Abarat, i Bánóé);

71. az abarai betöltetlen (Butka), (M álta); 72. 
a bánóéiba Kolonay Tamás körjző, Tóth Miklós 
sjző (Málca és Vásárhely); 73. a vásárhelyi 
betöltetlen (Bánóé); 74. a füzeséribe: Füzesséry 
Gyula körjző, (Pazdics) (Pazdics) ; 75. a pazdicsiba": 
Loykó Imre ag. ev. tanító (Füzesér) ( Füzesér)-,
76. a butkaiba: Szoták István körjző (Abara) ;
77. a varaiméiba: Füzesséry Pál körjző, h. Zseltvai 
Bogdán közs népisk. tanító, (Varannó-C'semerje és 
Aisó-Hrabóc); 78. a mogyoróskaiba : Benczúr Aba 
gyári igazg. (Sókut) (Sókut): 79. a varannó-cse- 
merjeibe: Loesch Béla körjző, (Szacsur) (VarannA) . 
80. a szacsuri betöltetlen (Varannó ('semerje) .

81. a szedlickfibe: Nvomárkav tiéza körjző, 
iMattyasóc IM attyasóc); 8J a mattyasóciba : Rotter 
Jenő urad. számtartó. Szedlicke és Nagy-dobra) 
fSzedlicke); 83. a  nagy-dobraiba: Gyöngyössy 
Lajos helyettesített körjegyző, (Mattyasóc); 84. a 
sókutiba: Métely János körjegyző, (Mogyoróska. 
Agyagos) (Mogyoróska); 85. az agyagosi betöl
tetlent [Sókut); 86 az alsó-hrabóciba: Kolozsváry 
Sámuel kjző, iRákóci (Varannó): 87. a homon- 
naiba: Mándy István szolgabíró, h. Flaskay Bálint

A nagy pokoli hőségbon csak mentem, mentem 
czéltalanúl kifelé a városból árnyékot keresni.

Mikor a7, öreg Lövy elé értem, egész akaratla
nul megálltam, hogy pillanatra kifújjam magamat. 
Ai ablakon bepillantva megláttam a konyhában 
sürgölődő líézikét. Bementeni egy üveg sörre, szom- 
jam oltani.

Rézike nagyon nyájasan fogadott.
„Bitskey úr már egy hete nem volt nálunk, pe

dig lássa maga nem csak nem kiálhatatlau. mint 
a többi barátai d^ még rokonszenvezni is tudok 
magával."

— Valami bókot mondtam neki viszonzásul, de 
ezzel csaknem eljátszottam rokonszonvét. Egész 
hidegen, komolyan válas/.olt: Kíméljen meg az 
etléle léhaságoktól, nagyon jól ismerem az e fajta 
olcsó dicsőséget és soha nem is retlectálok rá, nem 
is állhatom a csúszó mászó hízelkedést. Magától 
nem vártam s azt hiszem, hogy csak az általános 
szokásnak hódolt, mikor bókolt nekem.

— De kisasszony, a mai társadalomban e nélkül 
élni sem lehet, hiszen ismerek egy barátomat, ki
nek azért küldte vissza jegygyűrűjét menyasszonya, 
mert nem tudott eléggé hizelegni hinságának.

Es én látja mindemellett is megmaradok állás
pontomon, ismerve értékét s czélját ez üres frá 
zisoknak

közij,. gyakornol, Nagy-Kemence;; 88. a liomonna- 
vidékibe: Takáts István közig, gyakornok, h. 
Lukovics Arnold közs. jz ő ; 89. a haburai betöl
tetlen (Meeö-Laboré); 90. a kraszni-bródiba: Kiss 
István áll. tanító, (Felső-Csebinyo) (Felsö-Gsebinye) •

91. a mező-laborciba: Hladonyik János körjző, 
h. Podhajegyczky Ödön körjzői Írnok (Habura); 
92. a felső-csebinyeibe: Rigán Mihály körjző!
(Krasznibród) (Krasznibród); 93. a viravaiba: 
Góca József körjző, (Koskóc); 94. az izbugya- 
radványiba : Bistey Antal körjző, (Koskóc) (Kuskóc) 
95. a koskóci betöltetlen (Virava, lzbugya Radvány) 
(Izbugya-Kadvány); 96. a lyubiseibe : Müller János 
nyug. tanító, (U dva); 97. az udvaiba: Kula István 
körjző h. Durcsinszky Béla sjző, (Lyubiso); 98. 
a nagy-kemencéibe: lvomendovics László körjző, 
(H om onna); 99. a peticseibe: Glancz Salamon 
sjző; 100. a lapolovkaiba : Haraszthv Istváu kör
jegyző, h. Mihajlavics Dániel körjegyzői Írnok;

101. A göröginyeibe: Gojdics Antal körjző, 
(Jankóc) (Jankóé): 102. a jankóciba: Grovcsik 
Károly gör. kath. tanító, (Göröginye (Göröginyé) ; 
103. a szinnaiba: Csiszár Árpád gyógyszerész, h, 
Winkler Emil irnok (Ciroka-Béla); 104. a ciroka- 
bélaiba: Dely Endre körjző, (S zinna);  105.
papinaiba: Durcsinszky László körjző, (Hosztovica);
106. a hosztovicaiba: HoszdovicsPéter sjző (Papina);
107. a sztarinaiba: Darus János körjző. h. Mehely 
Gyula sjző, (Nag -Polena); 108 a nagy polenai 
betöltetlen, (Sztarina) ;  109. a potyái betöltetlen. 
(Ulics) ( t ’lics): 110. az ulicsiba : (’hiuorányi Sándor 
körjző, (Topolya) i Topolya);

111. a klenovaiba: Csernyiczky Sándor sjző, 
(Ublya) ( IJblya) , 112. az ublyaiba: (íerzanics 
Tivadar körjző, (Klcnova) (K lenova): 113. a sztrop- 
kóiba; Lontos János szolgabíró, h. Bodnár Gyula 
járási irnok, (Minyóc); 114. a minyóciba: l.ado- 
mérszky Aladár sjző, (Sztropkó): 115. a keleseibe: 
Zadorovszky Kornél körjző. (Kosaróc) (Kosaróc);
116. a kosaróciba : Leskovics Sándor körjző. (Kelese) 
(Kelese): 117. az orosz-porubai betöltetlen: 118. a 
varehóciba: Nagy Sándor gyárvezető. (Pucák)
(H avnj); 119. a havajiba: Vimpiller István körjző,
h. Droppa Miklós körjzi irnok (Varehóc); 120. a 
pucákiba: Petróczy Marcel birtokos ( Varehác.
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Néhiíny s/ó a s.-pataki r;'gálo 
bérletről.

Nem akarok rekrim inacziókba bocsátkozni a 
m últra vonatkozólag, nem óhajtom  a feledés 
eötét fátylát fellebbenteni a mi igen tisztelt 
községi elöljáróságunk 3 év előtti eljárásáról, 
a mely nem egy erkölcsi testü lethez, de magá
noshoz sem illett volna — csupán az alkalom 
késztet az alábbiak elm ondására, midőn a kü
szöbein álló regále bérlet m egváltására hivom 
fel elöljáróságunk ism ert éber figyelmét.

Felesleges dolgot cselekedtem  akkor, ha egy- 
részi akár nem élénk színekke: festenem  is le 
azon állapotokat, a m elyeket a bérlőségek nem 
csak itt, de m ásutt is terem tenek, —  más részt 
bővebben fejtegetném  a regále törvények va
lódi intenczióját, -  m ert hiszen amaz előtte 
áll m indenkinek, erre pedig elég utalnom  arra, 
hogy a regále törvények m egalkotásakor min-

A . czól" szónál igen erősen elpirúlt.
Pillanatig megszakadt a társalgas fonala. Rézike 

gondolataiba merült, en pedig felcsaptam nappali 
csillagvizsgálónak, hossza , e,merengtem a Rézike 
fényes, ragyogó szemeiben. Ez a lány — gondol
tam magamban — szegénysége daczára is felvilá
gosodott. tiszta gondolkezású s a mi fő ideális lélek. 
Ilyen gondolatok keringtek agyamban, midőn pár 
pillanat múlva felvetette mélázó szemeit.

.Tudja e Bitskey úr. hogy az embernek nagyon 
sokat kell tűrni embertársaitól?

— Tudom. —
Oh maga azt inkább csak sejti. — szólt — a 

úgy tett, mintha szemeivel a levegőben keresne 
valamit, úgy nezett ki. mint egy bánatos Mag
dolna Szetnpillái le-lecsukódtak, egész arczán va
lami különös rózsás fény terűit el, aztán beszélt, 
mintha valaki ajkaira mondta volna a szavakat, olyan 
folyékonyan, átszelleműlten.

.Látja, én minden este kisírom magamat egy 
hét óta, mióta hazajöttem, ha vendégeink eltávoz
nak Alig várom már. hogy menjenek. Irtózatos 
az nekem, velők lenni; látni arezukon, szemeikben 
azt a sajátságos mosolyt, melylyel rám néznek, 
hallani kétes értékű, megmételyező beszélgetésüket, 
melyek ugyan első tekintetre semmit mondóknak



den oldalról felhangzott a kívánság, hogy a 
törvényben contem plált esetek elsője, azaz a 
mcifDiilliis az illető községek részéről minél azé- ; 
lesebb alapon nyerjen elterjedést.

Végezzünk tehát rö v id en :
1890 január 1-én a regále 1. usque 3 évre 

bérbeadandó. A kincstár 18,000 ír té rt hajlandó 
a bor,- sör,- hús- és czukorfogyasztás és szesz,- 
italm érési adószedést a városnak megváltás 
útján elengedni.

Az 1888. XXXV., az 1890. XXXVI. és az 
1892. XV. törvényezikkek s az ezek alapján ki
bocsátott több rendbeli pénzügyi miniszteri ren
deletek értelm ébeu a fenti összegből beszedési 
jutalékképpen cirea 650 frt illetné meg a vá
rost. Viszont más oldalról, veszteségtől nem 
kell tartania, m ert rendes könyveket vezetve, 
ha veszteség jelentkeznék, miként más közsé
gekkel szem ben is m egtette a pénzügym inisz
térium , úgy Sárospatakkal szemben is raeg 
kellene tennie — s leírná a hiányt.

Míg tehát egy oldalról 650 frt beszedési ju ta 
lék biztos, más oldalról a veszteség ki lévén 
zárva, a községnek, úgy szólván, erkölcsi köte
lessége a regálét megváltani, s házilag kezelni-

Hangsúlyozom a m egváltást, m ert mindez 
nincs meg akkor, ha a város bérbe r e s t i .  Igaz 
ugyan, hogy akkor albérletbe adhatja, de vi
szont:

1. E ladja ju ssá t egy tál lencséért miként 
1893 jan. 1-én 1000 frtért eladta).

2. Nem fékezheti a bérlők kapzsiságát.
3. Nem óvja meg polgárait folytonos zakla

tásoktól.
4. Elesik attól, hogy, m iként bizton remélem, 

tekintélyes nyereségre tehetne szert.
W intner Sámuel.

V EGYES HÍREK.
Á lta lu n k  előre nem tudott okokból az Ólbey 

•János úr „ Válasz “-imák vége, a Molnár J. úr 
czikkére je len  számunkból kim aradt s jövő 
szám ban hozzuk.

—  H a la lo zá s . Zajka József, S.-a.-ujhely volt 
pénztárosa, folyó évi aug. hó 20 án meghalt.

— K inevezés Lehrm an Viktor, s.-a.-ujhelyi 
kir. törvényszéki albíró, az aradi ügyészséghez 
aliigyészszé neveztetett ki.

—  E lg á zo lta  a b á ty ja  sze k e re  Mihalcsik 
Mihály, Csörgő községi születésű, 23 éves ifjú
nak, — István király ünnepén, kelleténél több 
pohár pálinkát ürítvén az első m agyar király 
egészségére, — keskeny volt az ut, midőn 
hazafelé bandukolt S.-a.-ujhelyböl. Bátyja, ki 
szekeren utazott, szintén csak a lovak kegyel
méből tudott hazamenni. Az öcs m ár Csörgő 
határában ezifrázta a lépést, midőn bátyja utol
érte őt szekerével. De a szabadra eresz te tt 
lovak az öcsnek, az öcs pedig a lovaknak nem 
akart k ité rn i; a vége az lett, hogy Mihalcsik 
Mihály elterül a földön s a lovak keresztül 
gázoltak ra jta  szekerestől s az elnyomorított 
em ber a s.-a.-ujhelyi közkórházba szállíttatott-

— Öngyilkosság. Ádám János, Behyna te s t

látszanak, de én érzem, — szívein súgja meg, 
hogy azok alatt mérges, gyilkos fulánk rejlik, mely 
megölője h  magasztosnak, az eszményi szeplőtlen 
felfogásnak; benne lenni abba a fojtó, nehéz leve- 
gőbou — mondom, hogy az nekem irtózatos. Közbe 
akartam szólni, de nem engedett.

Pedig törnöm kell, mert úgy kívánja apa, illetve 
a szegénység. Eleinte, mikor erről beszélt atyám, 
nem értettem, nem is sejtettem, hog\ miért kell 
nekem ott lenni a vendégekkel, mikor azok bort 
jönnek inni és nem engem nézni. Most már ertem, 
megtanított rá az élet, óh hogy e nagy iskolában 
ilyet ia meg kell tanulni.

Egy pillanatra megállt, mintha kifáradt volna, de 
csakhamar tovább folytatá:

— Óh milyen önző, rossz is a világ, milyen ér- 
zéktelenűl tépi gyakorta szét az ártatlanság tiszta 
koszorúját. I>e én kivettem s átláttam a mezódes 
beszéd alatt a kígyó szisszenését és őrizkedni íogok, 
hogy gyilkos fulánkja el ne érjen.

Őrizkedni!! ! .  . . De olyan gyöngének, védtelen
nek érzem magam ; mintha azt súgná valami, hogy 
elfogok bukni ez egyenlőtlen, küzdelembe.

Mikor maga közelembe van. mikor ott van a 
mulatók között, akkor uem félek, akkor olyau bátor

vérek s.-a.-ujhelyi kereskedő ezégnek hetese 
S. a.-ujhelyben meglőtte m agát; mint lapunk
nak írják, azért, m ert gazdája, pár nap múlva 
tartandó esküvőjére nem akart neki pénzt adni; 
mert már ezen czélra az előző napon 20 frtot 
előlegezett neki. Bár a golyó keresztül hatolt 
rajta, nemesebb test részeket nem sértett meg 
s pár hét múlva oltárhoz vezetheti kesergő 
menyasszonyát.

— Elvágta a kezét. A a - a.-újhelyi gépgyár 
egyik munkásának, Dudkovics Ferencznek, a 
napokban a fúrészelőgép jobb kezének három 
újját levágta. A nevezett ugyanis, midőn a gép 
javában működött, forgácsot akart a gép alól 
szedni s a mint a lehulló darabok után kapott, 
a kör fűrész kezéről leszakított három ujjat 
forgács gyanánt. A szerencsétlen munkás a 
közkórházban várja sebének gyógyúlását.

— Veres kakas. Bodrog-Halász lakosait nagy 
csapás érte f. hó 18-án a délutáni órákban. Ugyanis 
a község határában elhelyezett 8 óriási kazal élet- 
neműjét hamvasztotta el a tűz. A vizsgálatot a 
gyújtogatás miatt megindították s hihető, hogy 
derék csendőrjeink. Illetőleg őrsvezetőnknek sike
rülni is fog a gonosz kéz felderítése.

— A Bodrogközi Tiszaszabályozó-Társulat f. 
hó 28-án S. A.-Ujholyben a megyeháza nagyter
mében d. e. 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart. 
A tanácskozás tárgya: a f. évi junius hó 5-én 
tartott közgyűlési határozat értelmébeu a szivattyú
telepek felállítása és ezekkel kapcsolatosan tervezett 
új csatornákra vonatkozólag beadott főmérnöki je 
lentés és tervek feletti tanácskozás, határozat- 
hozatal és esetleg a költségek megszavazása.

— Esküvő. F. hó 20-án tartotta meg Mandl 
Dezső tőke terebesi divatkereskedő Schreiber Mór 
városi adó pénztárnok kedves és szép leányával 
Szidivel fényes esküvőjét.

— Kerekpárverseny. E hó 15-én d. u. 5 érakor 
a szerencsi ezukorgyár tisztviselői által létesített 
„szerencsi kerék p á r - e g y le ta  Bekecs-harangodi 
úton az egész vidék nagy érdeklődése mellett ver
senyt rendezett, melyen a kassai, miskolezi és 
nyíregyházai kerékpár-egylet mindegyike képviselve 
volt, sőt a versenyben ezeknek egynéhány tagja 
tényleges részt is vett. A megállapított sorrend a 
következő volt: 1. N agy verseng: 5000 méter, 
fordulóponttal. E versenynél első győztes SchwarzHr 
Károly ezukorgyári tisztviselő volt, ki a pályát 
108 4 perez alatt futotta meg, másodiknak Singer 
Alfréd, a miskolezi k. e. tagja 11 perez alatt 
érkezett be: 2. I fja k  versenyénél: 1000 méter 
fordulópuut nélkül. Elsőnek Fisrher Andor, máso
diknak Kellner Adolf; 3. Eggletbajnokság ver
sengőnél 5000 méter fordulóponttal. Elsőnek 
Schwarzer Károly 19‘/4 perez alatt, másodiknak 
Bier János 20 perez alatt érkezett b e ; 4. Lassú 
menésnél iOO méter Singer Alfréd és Ha^linger 
József feleltek meg legjobban az annál megkívánt 
követelményeknek. A verseny befejeztével a néző 
közönség hosszá kocsisoron, a kerékpározók pedig 
saját „gépezetükön" vonultak be Szerencsre, hol 
a nagyszálloda dísztermében a lehető legjobb kedv
ben kivilágos-kivirradtig hódoltak Terpsychore isten
nőnek A győztesek névsorát a teremben Erdélyi 
Árpád, a kassai kerékparegylet titkara és mint a 
kiküldött versenybírók tagja olvasta fel. Ez alka-

vagyok, mézes-mázos megjegyzéseik elsimulnak fü
leim mellett, a szemtelen tolakodást észre sem 
veszem. NTe gondolja, nem vagyok szerelmes ma
gába, de szerény viselete, becsületes nemes kife- 
jezésű arcza. szemének tiszta ragyogása olyanok 
nekem, mint a sivatagban utazónak a zöldelő oázis, 
erőt adnak s kitartásra buzdítanak.

Az öreg Náthán megérkezése szakította félbe 
szavait.

Búcsúzáskor keze után nyúltam, vékony fehér 
ujjait melegen, barátságosan megfogtam. Es ő meg
értette gondolataimat.

— Köszönöm rebegte — s azzal félre fordult, 
talán egy könnyet törölt le. Maga egy tiszta lelkű, 
becsületes ember — ezek voltak utólsó szavai.

Lassan gondolataimba mélyedve haladtam az 
úton. . .  I gy lesz, úgy — beszélek barátaimmal, 
hogy kíméljék meg ezt a szegény lányt — felel 
tem mintegy gondolataimra

— Nem úgy volt. otthon niár a sürgöny várt. 
mely nagybátyáin haláláról értesített, el kellett 
útazuom a legközelebbi vonattal.

Három hónapig voltam lekötve megboldogúlt 
nagybátyám birtokán, hol a gazdasági ügyek huza

lommal lettek a versenydíjakúl kitűzött szép tár
gyak és emlékérmek is az illető győzteseknek átadva.

—  A m ádi óvo d a-b izo ttság  Mádon a „Szilvás* 
nevű fürdőben f. év augusztus hó 2tián társas 
összejövetelt rendez. Kezdete d. u. 3 órakor. A kik 
a társas összejövetel 1 órakor tartandó ebédjén 
részt venni kívánnak, szíveskedjenek azt előlegesen 
Kaliczky István úrral tudatni. Az ebéd ára sze
mélyenként 2 frt.

—  Egyházm egyei gyűlés. Az alsó-zempléni ev. 
ref. egyházmegye „őszi“ közgyűlését f. hó 20. és 
2 1-én tartotta Sárospatakon közepes érdeklődés 
mellett — Keresztúri József helyettes esperes és 
Meczner Béla radi földbirtokos és egyházmegyei 
gondnok kettős elnöksége alatt. Az egyházmegye 
hivatalnoki kara halálozás, előléptetés és lemondás 
folytán nagy részben meg fog ujului. Az egyes 
hivatalnokokra beadott szavazatok felbontása, illetve 
a szavazatok beadásának elrendelése nagy érdek
lődést keltett a közgyűlésben. Üresedésben van: 
az esperesi-. két papi aljegyzői — egy világi 
főjegyzői — és két világi aljegyzői hivatal. Mind
ezekre a szavazatokat szept. 10-ére kell beküldeni 
az elnökséghez. Ezen a gyűlésen választatott meg 
papi főjegyzőnek Komjáthy Gábor b.-szentesi ref. 
lelkész, eddigi aljegyző a Kónya András h -németii 
lelkész helyébe, ki tanácsbíróvá választatott be. 
Mindkét lelkész érdemes az előléptetésre s mi is 
szívesen üdvözöljük elvállalt tiszteletbeli hivataluk
ban. Az egyik világi aljegyzői hivatalra, minthogy 
már egyszer történt rá szavazás, dr. Finkey Ferencz 
sárospataki jogtanár és dr. Kovács Gábor szerencsi 
ügyvéd jelöltettek ki. — A gyűlést megnyitó 
beszédjében az egyházi gondnok igen szépen emlé
kezett meg elvesztett elnöktársáról, a május hóban 
elhunyt Kopré Ferencz esperesről. A beszéd egész 
terjedelmében az egyházmegye jegyzőkönyvében 
örökíttetett meg. Ezzel összefüggőleg azt is elhatá
rozta a közgyűlés, hogy a tavaszi egyházmegyei 
közgyűlés alkalmával szeretett esperese emlékére 
gyászünnepélyt rendez. — A közgyűlés ezek után 
hozzáfogott házi ügyeinek elintézéséhez, amely 
igéuybe vette még 21-ének is csaknem egész dél
előtt j ét.

— Isten hozzád. F. hó 25-én két ifjú ref. 
lelkész hagyja el Sárospatakot s egyszersmind édes 
magyar hazánkat is : Kalassay Sándor sárospataki 
ev. ref. theol. s. tanár és Demeter Bertalan m űt 
isk. évi szenior. Mindketten Amerikát keresik fe!, 
hogy ott lakó magyar reform, atyánkliait édos 
anyanyelvükön lássák el lelki táplálékká:. Kalassavt 
a M. Carmelben és vidékén lakó magyar refor
mátusok hívták el első lelkészüknek: Demetert 
pedig a new-yorkiak. Mindketten magasztos hiva
tást indulnak el teljesíteni. Mert lehet-e magas/, 
tosabb valami, mint az idegenbe került honliakban 
a hon- és vallásszeretetet. az összetartás, a testvéri 
szeretet érzelmeit ápolgatni; mint auyagi, szellemi 
és erkölcsi tekintetben idegenek közt élő test
véreknek igazi atyjuk lenni. Ennél a munkakörnél 
nincs felségesebb. Áldja meg tehát ez ifjú lel
készeket a világ Teremtője az önfeláldozáshoz 
szükséges testi és lelki erővel; a szívnek meleg 
és nemes érzelmével; honunkhoz, édes magyar 
hazánkhoz való törhetlen ragaszkodással: olyan 
ékesen szólással, hogy legyen az ő ajknk beszéde 
édes, mint a cseppentett méz, hogy akik egyszer 
hallják, szomjúhozzák azt. mint a puszta vandora

mos betegsége alatt nagyon el lettek hanyagolva, 
csak a vetés befejezése után mehettem vissza 
szülőföldemre s lakóhelyemre.

Első gondolatom Kézike volt. Nem kímélve ru 
hámat, szakadó esőben éjjeli 11 órakor egyenesen 
t'eléjök vettem utamat.

Kíváncsi voltam látni azt a lányt. Tudom — 
lehervasztotta a bú, szemei vörösek a sírástól, 
arcza fehér a bánat miatt.

Csalódtam, szörnyen csalatkoztam.
A tágas alacsony szobában vastag rétegekben 

szállt a füst, a jókedv magasan csapongott, min
denki mámortól ittastilt volt — mert még azt sem 
vették észre, hogy beléptem.

S a mit ezután láttam, az már egészen kijóza
nított.

Az a szelíd angyal daemouná válva, ott ült a 
Feri ölében, mosolyogva, kaczagva.

. . Kitámolyogtam s most. künn bolyongok a 
fekete, sötét éjszakában. Keresek egy csillagot, de 
nem találok. Nincs fény sehol, csak az eső hull, 
szomorúan, csendesen, meg valami fojt^, nehéz 
pára úszik felettem a levegőben.

Janka Károly.
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a hús forrás vizét. —  Kulacsaj- Sándor kedves 
barátunk és lapunk munkatársa, visz magának élet
társat is, gondolván, hogy küzdeni könnyebb és 
édesebb leezen így. Abaházi Erzsiké , özv. Abaházi 
IstFánné kt-dves és müveit lelkű leánya az a nagy 
becsülésre érdemes menyasszony, ki engedve (orré 
szerelmének, vállalkozik segíteni Kalaseay Sándor
nak magára vállalt nehéz, de nagyon nemes mun
kájában. Esküvőjük az indulás napján, f. hó 25-én 
lesz. Egy magyar református papué — ha hiva- 
tásáuak "^magaslatán áll — itthon is nemes missiót 
teljesít, segítő társa férjének, mint papnak is. Hát 
ott az idegenben! ? ! Áldja is meg őt a Gond
viselés különösen is hogy legyen új hazájában a 
magyar nő typikns sajátságainak fentartója, meg
őrzője Mint mi ismerjük, egyéni sajátságainál 
fogva, erősen hivatott a r re ! — Isten vezéreljen 
és óvjon nagy utatokban jó barátaink!

—  Is tván  nap ja Kelecsenben. Tudósítónk, mint 
jelen volt, írja, hogy Molnár István, zemplén- 
megyei főispán folyó hó 20-án, kelecseni bir
tokán 160 tagból álló társaság tisztelgését fo
gadta névnapja alkalmából. A pezsgő felszolgá
lása közben m egeredt a pohárköszöntők száma 
is. Az első felköszöntőt Matolay Etele alispán 
mondotta — az ünnepelt házi gazdára. Mond
tak még felköszöntőt Bartl)09, Füzesén  Tamás 
föszolgabírák, Nemes tanfelügyelő stb. Ebéd 
végeztével a fiatalság tánczra perdült, a mit 
Ujhelybe érve a „ T ak ács ib a n  tovább foly
tatott

—  Pap hallg atók. A debreezeni ev. ref. egy
ház — tudvalevő dolog — a legközelebbi időben 
papot választ. Egyik kiszemelt jelölt főiskolánk 
nagyérdemű lelkésze és a theol. akadémia nagy- 
tudományi! tanára, nt. Mitrovics Gyula úr. l)eb- 
reczenből egy 2o tagból álió küldöttség járt f. hó
18-án itt Patakon abból a cxélból. hogy jelölt
jüket szemelyesen is megismerjék. Ez alkalommal 
Mitrovics Gyula nagyszabású egyházi beszédet 
mondott — beszélvén a* Isten igazságosságáról, 
melvet nem az egyes ember életkörülményeiben, 
de az emberiség egészében kell keresnünk. Hisz- 
szük, hogy akik Mitroviesot hallgatták, azok még 
rendíthetetlenebb híveivé lettek és nem sokára 
mint debreczeni ev. ref. lelkészt üdvözölhetjük. 
Mind a debreczeni egyház, mind pedig nt. Mitrovics

úr megérdemlik, hogy reményünk beteljesülése 
legyen — tudtunkkal — & szept. 8-iki választás 
eredményű.

—  Élelm es optikus. Egy fővárosi optikus követ 
kezű utasítást adta egy fültanu jelenlétében egyik 
segédjének. Ha az árjegyzékeket szétkiildi a czíme- 
ket apró betűkkel írja, hadd győződjenek meg az 
emberük, hogy szemüvegre van szükségük.

*  X  X  X  X  X  ^  ^  > £  > £  X  ^

T  A  N Ü G V.
Az alsó-zempléni ev. ref. egyházmegye tanügyi 

bizottsága f. hó 19-én tartotta ülését itt Sáros
patakon. A küzérdekííbb dolgokról a következők
ben számolunk be a tanügy barátoknak. Kz egyh. 
megye lélekszáma: 4G,r»72. Ebből tf 12 éves tan
köteles 3012 íi, 2733 nő, összesen 5746. Ismétlő 
iskolai köteles 9*2 fi, 927 nő. összevon 1909. 
Iskolába járt 6—12 éves 2627 ti. 2329 nő, ösz- 
szesen 4956. Nem részesült oktatásban tehát 6 12
éves 790, a tankötelesek 13*7"/.,-a. Ism. iskolába 
járt 192 ii. 156 nő == 348. Az ismétlő iskoláztatás 
tehát — mint e számok is bizonyítják nagyon 
gyenge. Ezt érezte a bizottság is. midőn azt a 
határozatot hozta, hogy hivattassanak fel a lelké
szek, hogy az ism. isk. némi pótlásáául az u. n. 
vasárnapi iskolákat ők maguk állítsák fel. A bi
zottság az ismétlő iskoláztatás körül tapasztalható 
hiányt abból magyarázza, hogy a tanítók nincse
nek ilyen irányú munkálkodásukért külön díjazva. 
Bizonyára ez a valódi ok. S egészen helyesen 
cselekedett a bizottság, midőn határozatba hozta, 
hogy az egyházul, elnöksége által kérettessék meg 
a Zemplén-vármegyei közig, bizottság, hogy az 
ism. iskolák tanítói számára rendeljen a nolg. 
községek pénztárából díjazást, mint ez Szabolcs 
megyében is van. így  talán nekünk is lehet re
ményünk. hogy legalább Kispatakon felállíttatik 
az ismétlő iskola, melyre igen nagy szükség lenne. 
Az alsó-zempléni ref. egyházmegyében hat osz
tályul elemi iskola van 12: öt osztályú 29: négy 
osztályú 22: három osztályú 4. A múlt isk. évben 
elért eredmény csak kettőben van gyengének fel
tüntetve. Rendes tanító működik az egyh. megyé
ben 56. segédtanító 1. ideig. 3. lelkésztanító K 
segédlelkésztanító 3. Vegyes iskola van 60, 
tisztán fiú 5. tisztán leány szintén 5, összes iskolai
nak száma tehát 70. N’incs tanító 4 helyen, ti. 
m. Tolcsván. Yisen. Kir.-Ilelmecen és Agcsernőn.

Ezek között logkétségbeojtőbb az allapot Tolcsván 
melyre mái mi is felhívtuk úgy a megyei közig.’ 
bizottság, mint a tanfeliigyelőség figyelmét, de 
semmi sem történt még mind ez ideig. Pedig nem 
tisztán az egyh. megye érdeke egy-egy egyh. 
község tanügy<;, hanem a polg. hatóságé is! A 
tolcsvai állapotokra ismételten felhívjuk a tanfolü- 
gyolőség Ügyeimét. Az egyh. megye* (tanítóinak 
összes évi jövedelme a levéltáros szerint: 27,893 
forintot tesz ki.

Isko la i é r te s íté s . A 8 -a.-ujhelyi róm. kath. 
„C arolineum “ leánynevelő intézetben az 1895 96. 
tanévre  szóló beiratások folyó év szeptember 
1— 8-ig bezárólag fognak m eg ta rta tn i; és pedig 
naponkint délelőtt 9 — 12-ig. délután 3— 5-ig. 
Szeptem ber 9-én reggeli 8 órakor „Veni Sanete8 
a róni. kath. plébánia templomban, 10-én ren
des előadas. Az óvó intézetben az évi tandíj 
5 frt és 30 kr. beiratási d íj; a népiskolában 
az évi tandij 6 frt, az ex te rn á t I. éa II osztá
lyában 20 frt, a III. és IV. osztályban 30 frt, 
a felsőbb leányiskolában 40 frt, azonfelül min
den növendék után 50 kr. beiratási díj. A tan
díj lehetőleg félévi előleges részletekben fize
tendő.

A  „Carolineumu elöljárósága. 
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TÖRVÉNYSZÉKI CSARHOK.
Végtárgyalás alá kerül 

a u g u s z t u s  2K - á  n :
1. Súlyos testi sértés vétségével vádolt Szek- 

reszka Miklós bűnügye; 2. Súlyos testi sértés 
vétségével vádolt Ibrenko István b. i i . ; 3. Gon
datlan okból em berölés vétsége m iatt vádolt 
Szendrey Istvánná b. i i . ; 4. Lopás büntette 
m iatt ifj. Fereták  Mihály b. i i . ; 5. Szándékos 
em berölés kísérlete miatt vádolt V ajkó Mihály 
(fogoly) b. ü.

a u g u s z t u s  2 9 - é n :
1. Lopás büntette m iatt vádolt Küzés Mihály 

s társai b. ü . ; 2. Súlyos testi sértéssel vádolt 
Parády György s társai b. ü- ; 3. Rágalmazás
vádolt (íönezi István s tá rsa i b. ü.

I S  i  zc cL e  t  é  s _

A m ég  eddig  föHiInmlliat.itlan

M A L Á E T S I  D S H - d E é l
csász. é s  kir. kizárólag szabadalmazott
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a m sjá k & h ?  a legbiztosabb szer patkányok és egerek k iirtására .

. Ára csomagonkint 13 és 3 0  kr Viszont elárusítóknak 4 0  kis és 2 0
nagv csomagból álló posta küldeményt 8 f r t  3 0  k ré rt bórmentve szállítok. 

Próbaképen —  2 nagy csomag —  80 kr. előre beküldése mellett portómentes küldéssel m egrendelhető: 
M alárts ik  G y ö r g y  a cs. és kir. oszt.-magyar kizárólagos szabadalmak tulajdonosánál Sátoralja-U jhely

PATKANYIUTO-POGACSA

R a k t á r  S árospatakon: P a v le t it s  ( íy ö rg y  k e re sk e d é sé b e n : S .-a .-U jb e ly b e n : a
tére n  lévő fű szerá ru  ü z le tem ben  és

1 0 -

Komstein lgnácz, Filicskó Antal, Fischer Hani, Fuchs Gyula és Klein Albert urak kereskedéseiben,
to v áb b á :

K .-H e lm e c z e n : Pauliezky ííusztáv. Hom onnán Hossza Gyula. K a s s á n : Kuhlmao Nándor.
S z e re n c s e n : Altnian Mihály. „ Szekerák Aladár. ,  Poltz Nándor.

„ Klein Mór. M.-lzsépen: Schrenk Ferenci. .  Záhr és Szakmárv.
Tokajban: Olay Lajos. Tarcz&lon: I.ázáry l Ivula. Eperjesen: Bein Simon.
N -M ih á ly b a n : (járfunkel Náthán. Abauj-Szántfn Soóváry Kalmán. .  Luchs Ed».

„ Marmorstein Jenő, A -Szepsiben: Schwartz Á. gyógyt. „ Holenia L.
Adolí, Hibján S. utódai uraknál, valamint Ausztria-Magyarország minden gyógytárban. fűszer-, vas- és gyógyáru kereskedésében.

M a g y a ro rszá g i  n agyb an i fő r a k tá r a k  I tud a pesten:
Brázay Kálmán nagykereskedésében, Muzeum-körut. Török József gyógyszertárában, Királyutcza 12. szám.

Petri Ottó gyógyszertárában, Váczi-körut 17. szám. ,

Iglon : l’ollák Simon.
Lőcsén I’atz Emil,
M is k o lc z o n : Máhr Károly.

„ Merkl Gyula 
M -K dvesden : Kusznyál, Márton. 
N y íre g y h á z á n : lilau Mór, Holl'man
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Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel.


